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Introdução
O comportamento alimentar dos humanos vem sendo alvo de 
inúmeros estudos há muitas décadas e tem uma forte correla-
ção com o processo evolutivo e com as diferentes característi-
cas antropológicas ao redor do planeta. 

O homem é caracteristicamente cosmopolita e adapta-se pra-
ticamente a todas as regiões do mundo, utilizando recursos 
alimentares das mais diferentes origens e formas e criando di-
ferenças culturais marcantes em diversas populações no que 
diz respeito a hábitos alimentares.

Apesar das grandes discordâncias existentes entre os autores, 
sabemos que os primeiros humanos já apresentavam um com-
portamento onívoro, com diferentes proporções de produtos 
animais e vegetais na dieta, de acordo com as condições locais 
em que viviam.

O aprendizado da utilização do fogo para a cocção de alimen-
tos e o advento da agricultura foram fatores decisivos na evo-
lução dos hábitos alimentares da espécie humana, facilitando 
tanto o consumo de carne quanto o de grãos. O desenvolvimen-
to de mutações que favoreceram certas populações a digerir a 
lactose criou toda uma cultura de produção e aproveitamento 
de derivados do leite, levando outras ao desenvolvimento de 
hábitos onde tal nutriente não se fez presente. 

Em comparação com a maioria dos hábitos alimentares vigen-
tes, as dietas do passado eram muito mais saudáveis. Certa-
mente, devemos considerar algumas exceções, como a cha-
mada dieta mediterrânea e a dieta japonesa tradicional, ainda 
encontradas nos dias de hoje em determinadas populações. 

Mas a predominância da alimentação rica em carboidratos re-
fi nados, gorduras saturadas e com alto teor calórico e a baixa 
quantidade de ingestão de fi bras, vitaminas, óleos vegetais, la-
ticínios e alimentos frescos vêm sendo entendidas como uma 
das grandes responsáveis pela elevada e crescente prevalência 
de obesidade, diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares e 
intestinais, osteoporose e alguns tipos de câncer, entre outras, 
na espécie humana contemporânea. 

Flora intestinal
A estrutura e a composição da fl ora intestinal refl etem a sele-
ção natural tanto do ponto de vista das bactérias quanto do 
hospedeiro e promovem uma mútua colaboração entre ambos 
na complexa estabilidade desse ecossistema. 

Os ácidos, a bile e o suco pancreático tornam o ambiente des-
favorável para o crescimento bacteriano nas porções mais altas 
do trato digestivo. A densidade bacteriana aumenta muito no 
intestino grosso, chega a cerca de 1011 a 1012 bactérias por 
grama de conteúdo intestinal, representando aproximadamen-
te 60% da massa fecal (fi guras 3 e 4).

Estudos recentes  citaram o corpo humano como um “superorga-
nismo”, um conglomerado de células de mamífero e de micróbios, 
com preponderância numérica dos segundos da ordem de cem 
vezes mais. Uma parte considerável de nossa resposta contra as 
infecções e agressões diversas deve-se à grande densidade de bac-
térias presentes em estado de sinergia em nosso organismo. Isso 
ocorre particularmente no trato intestinal, o qual abriga, ao redor 
de si, mil diferentes espécies de bactérias, atingindo um total de até 

Figura 1. Representações egípcias que mostram a alimentação cotidiana desse povo antigamente
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1014 microrganismos presentes (fi gura 3). Um crescente número de 
evidências indica o importante papel da fl ora intestinal na saúde e 
na doença e como realizar seu manejo em busca de tratamento e 
prevenção de diferentes estados patológicos.

O intestino humano é estéril na hora do nascimento, mas rapi-
damente é colonizado por bactérias de origem materna, já no 
momento do parto (fecais, vaginais e cutâneas). Nas semanas, 
meses e anos seguintes após o nascimento, uma complexa es-
trutura de microbiota se desenvolve, tendo um grande papel na 
fi siologia como um todo. O pH ácido do estômago impede a qua-
se totalidade de crescimento bacteriano e a rápida passagem do 
conteúdo alimentar pelo intestino delgado também é um fator 
que inibe uma grande colonização de bactérias, mas, mesmo as-
sim, elas começam a se elevar signifi cativamente no íleo terminal 
e se desenvolvem enormemente no intestino grosso.

A composição da fl ora intestinal humana normal é em geral 
dominada pelos gêneros Bacteroides, Eubacterium e Bifi dobac-
terium, além de outros como Clostridium, Peptostreptococcus, 
Enterococcus, Lactobacillus, e membros da família Enterobac-

Figura 2. Componentes frequentes na alimentação ocidental moderna.

Figura 3. Microfl ora intestinal
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teriaceae. O número de espécies que compõem a fl ora normal 
não está totalmente defi nido; elas podem chegar a mais de mil 
espécies e muitas delas não são cultiváveis.

O intestino grosso possui um complexo ecossistema, contendo 
uma grande variedade de microrganismos e bactérias de cen-

Figura 4. Flora bacteriana e conceito de disbiose

tenas de espécies diferentes. O crescimento e o metabolismo 
das comunidades microbianas são determinados por diversos 
fatores, tais como dieta, estrutura anatômica do trato digestivo 
hospedeiro, imunidade, genética do hospedeiro, envelhecimen-
to e uso de medicamentos. Alterações relacionadas ao enve-
lhecimento, como mudanças na dieta e queda na imunidade, 
afetam de forma marcante a microbiota intestinal, com redução 
das bifi dobactérias e aumento das enterobactérias e clostrídios. 
O uso de antibióticos ou até mesmo uma simples permanência 
em um hospital também podem alterar a fl ora intestinal, princi-
palmente no indivíduo idoso.

As bactérias intestinais formam uma barreira natural de defesa, 
exercendo vários efeitos protetores, estruturais e metabólicos 
no epitélio. Sua infl uência na fi siologia intestinal vem sendo 
mostrada em diferentes estudos realizados em animais e hu-
manos. Animais livres de bactérias intestinais são mais susce-
tíveis a infecções, têm menos vascularização intestinal, menor 
atividade enzimática, paredes intestinais mais fi nas, menor pro-
dução de citocinas, menores níveis de imunoglobulinas séricas, 
placas de Peyer reduzidas, menos linfócitos intraepiteliais e um 
aumento de células enterocromafi ns.

O microbioma intestinal possui uma atividade metabólica funda-
mental, adaptável e renovável. Pela produção de ácidos graxos de 
cadeia curta, as bactérias infl uenciam positivamente na prolifera-
ção e na diferenciação das células epiteliais, além de mediar outros 
efeitos metabólicos afi ns. Essa atividade metabólica complexa tan-
to repõe energia e facilita a absorção de substratos ao hospedeiro 
quanto fornece energia para o metabolismo bacteriano.

Figura 5. Funções da mucosa intestinal relacionadas à fl ora bacteriana

Fonte: O’Hara AM, Sha-
nahan F. The gut fl ora as a 
forgotten organ. EMBO Rep. 
2006;(7):688-93.

separata 2.indd   5 20/05/2015   21:44:11



6

Comunicação entre a fl ora e 
o hospedeiro na superfície 
mucosa
A defesa do hospedeiro requer uma acurada interpretação do 
microambiente a fi m de distinguir os microrganismos comensais 
dos patógenos eventuais e de proceder uma correta resposta aos 
estímulos envolvidos no meio. O epitélio fornece a primeira in-
formação na linha de defesa, e a diferenciação entre bactérias 
residentes, patógenos eventuais e outros antígenos é mediada 
por três tipos principais de células imunossecretoras (fi gura 5). Pri-
meiro, as superfícies dos enterócitos servem como sensores aferen-
tes de perigo no microambiente intestinal, secretando quemocinas 
e citocinas que alertam e direcionam as respostas imunes inatas 
e adaptativas ao local da infecção. Depois, células M dos folícu-
los linfoides fazem a diferenciação e o transporte de antígenos 
luminais para as células dendríticas subjacentes e para outras 
células que contêm antígenos. Em seguida, as células dendríticas 
intestinais têm um papel importante imunossensorial ao separar 
o conteúdo intestinal pela superfície dos enterócitos sem alterar 
as junções celulares (tight junctions)(fi gura 6).

A habilidade das células imunossensoras em discriminar pató-
genos de bactérias comensais é mediada, em parte, por dois 

sistemas de receptores de reconhecimento (PRR) do hospe-
deiro: a família dos receptores Toll-like (TLRs) e as isoformas 
de oligomerização de domínio de ligação de nucleotídeo/re-
crutamento de caspase (NOD/CARD). Essas estruturas têm um 
papel fundamental na resposta a componentes provenientes 
de bactérias.

Vários receptores são ativados por diferentes componentes bac-
terianos. Por exemplo, o TLR2 é ativado por peptideoglicanos e 
por ácidos lipotecoicos; o TLR4, por lipopolissacarídeos; o TLR5, 
por fl agelina; e o NOD1/CARD4 e NOD2/CARD15 funcionam 
como receptores intracelulares de peptideoglicanos.

As proteínas TLRs e NOD estão expressas na superfície de en-
terócitos e células dendríticas e parecem cruciais para as co-
municações entre bactérias e hospedeiro. Os sinais mediados 
por TLRs e bactérias comensais ou seus ligantes são essenciais 
para o funcionamento da função de barreira intestinal e para a 
reparação intestinal.

Muitos ligantes PRR são expressos por bactérias comensais, 
ainda que o intestino saudável não desencadeie respostas 
infl amatórias a essas bactérias. Algumas bactérias comensais 
exercem efeitos protetores atenuando respostas pró-infl amató-
rias induzidas por patógenos intestinais, mediante mecanismos 
ainda não totalmente elucidados.

Fonte: O’Hara AM, Shanahan F. The gut fl ora as a forgotten organ. EMBO Rep. 2006;(7):688-93.

Figura 6. Interações entre mucosa, fl ora e resposta imune.
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Em um intestino saudável, o perfi l de expressão TRL contribui 
para a homeostase. Enterócitos normais expressam baixos ní-
veis de TLR2, TLR4 e correceptor MD-2, além de baixos níveis 
de CD14, ou seja, um correceptor para lipopolissacarídeo. Além 
disso, a distribuição da expressão de TLRs (principalmente TLR5) 
pode variar de acordo com o estado de saúde de um paciente 
ou seu grau de doença, podendo ser apical ou basolateral, da 
mesma forma como ocorre nas células gástricas com infecção 
causada pelo H. pylori. 

Seja de forma constitucional, seja induzida, os enterócitos expres-
sam altos níveis de proteínas Toll-interativas inibidoras de TLR 
(Tollip). A expressão Tollip está ligada diretamente ao conteúdo 
bacteriano da luz intestinal e é mais elevada na mucosa saudável. 

Os enterócitos de superfície também expressam altos níveis 
de uma molécula inibidora de receptor Toll, a interleucina 1, 
conhecida como single immunoglobulin IL-1R-related (SIGIRR). Ani-
mais com defi ciência em SIGIRR são mais suscetíveis a colites 
experimentais, sugerindo um papel da SIGIRR quanto à tolerân-
cia da mucosa aos comensais da fl ora.

Evidências recentes sugerem que, assim como para as Tollip, as 
NOD2 podem suprimir cascatas infl amatórias, e mutações das 
Tollip estariam associadas à doença de Crohn. As NOD2 podem 
modular sinais transmitidos por TLR3, TLR4 e TLR9. Embora a 
NOD2 “selvagem” ative sinais pró-infl amatórios, sua estimula-
ção com peptideoglicanos tem levado a inibição de respostas de 
citocinas por TLR2; e, na ausência de NOD2, os estímulos de pep-
tideoglicanos provocam a produção desbalanceada de citocinas.

Reciprocamente, os peptideoglicanos induzem um fenótipo 
pró-infl amatório em camundongos mutantes com expressão 
disfuncional de NOD2, sugerindo que, em algumas situações, 
tais mutações podem levar a uma exacerbação da função e 
elevação da resposta pró-infl amatória e da produção de cito-
cinas. Em um intestino saudável, uma estimulação excessiva 
do tipo Th1 em resposta à fl ora residente é também inibida 
pela infl uência reguladora das células T e das células dendrí-
ticas indutoras de tolerância. 

Mecanismos protetores    
da fl ora comensal

As respostas infl amatórias do hospedeiro a bactérias patogêni-
cas e a outros fatores de estresse são principalmente controladas 
pela transcrição do fator nuclear (NF) -κβ. Foram elucidados di-
ferentes mecanismos pelos quais as bactérias comensais limitam 
a sinalização do NF-κβ, (fi gura 7), inclusive a inibição da função 

da proteossoma epitelial, da degradação do fator Iκβα de conta-
gem-regulação NF-κβ, ou a exportação nuclear da sub-unidade 
p65 do NF-κβ pela via dependente de (PPAR) γ.

Algumas bactérias comensais inibem a sinalização especifi -
camente pela via TLR4, elevando a expressão de (PPAR) γ e 
desconectando os alvos dos genes NF-κβ-dependentes em um 
feedback negativo. 

A indução de fator de crescimento e transformação beta e o 
fator de crescimento neural, assim como das vias de proteína 
cinase ativada por mitógeno e proteína cinase B, também vêm 
sendo implicadas como participantes dos efeitos anti-infl ama-
tórios das bactérias comensais do intestino grosso. 

Certos metabólitos derivados de bactérias comensais e a es-
trutura de superfície de bactérias também podem exercer im-
portante papel na resposta imune intestinal, como os recente-
mente indicados sistemas secretores tipo III e IV em bactérias 
comensais, até então típicos de patógenos. Como as bactérias 
comensais empregam esses sistemas na manutenção da res-
posta imune do hospedeiro ainda é tema de estudos. 

Fonte: O’Hara AM, Shanahan F. The gut fl ora as a forgotten organ. EMBO 
Rep. 2006; 7:688-93.

Figura 7.  Sinalização NF-κβ e fl ora intestinal
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Um participante silencioso   
em certas doenças 

Normalmente a fl ora intestinal representa um benefício ao 
indivíduo, mas, em casos de certas suscetibilidades genéticas, 
pode se tornar um potencial problema. Respostas luminais 
aberrantes a certos antígenos dão base a certos mecanismos 
envolvidos nas doenças infl amatórias intestinais (DII) (doença 
de Crohn e retocolite ulcerativa), e os danos teciduais apresen-
tados são resultantes dessa resposta imune inadequada jun-
tamente com a ação bacteriana comensal ou patogênica que 
pode se desenvolver. Ainda não está claro se os danos estão 
relacionados à ação de um grupo específi co de bactérias ou à 
fl ora intestinal de forma indiscriminada. 

A resposta imune inata à fl ora intestinal de certa forma educa o 
sistema imunológico e infl uencia a resposta adaptativa aos an-
tígenos exógenos. Com o crescente saneamento e as medidas 
de higiene em países desenvolvidos, genes que eram apenas 
tidos como fatores de sobrevivência em eras passadas podem 
se tornar hoje agentes de risco de uma hipersensibilidade imu-
nológica em tais ambientes modernos. 

Em certas circunstâncias, bactérias comensais podem acelerar 
a progressão de neoplasias intestinais por meio da produção 
de certos metabólitos ativos, convertendo pró-carcinógenos em 
carcinógenos e alterando a expressão de determinados carboi-
dratos do hospedeiro. 

ticos (probióticos, prebióticos, simbióticos e metabólitos de 
bactérias intestinais). O emprego de tais produtos ganha cada 
vez mais espaço no tratamento de infecções intestinais, ma-
nifestações intestinais de ordem funcional, além de artrites, 
obesidade e prevenção de câncer intestinal. 

Flora intestinal e 
envelhecimento 
A microbiota intestinal é sabidamente importante para a 
manutenção da saúde do hospedeiro, fornecendo energia, 
nutrientes e proteção contra organismos patogênicos, entre 
outras ações. 

Embora a fl ora intestinal seja relativamente estável durante 
a vida adulta, alterações no trato digestivo relacionadas ao 
envelhecimento, assim como alterações na alimentação e da 
resposta imune de indivíduos idosos, produzem um cenário 
favorável à instalação de mudanças na fl ora nessa população. 
Estudos recentes mostram que mudanças na microbiota intes-
tinal de idosos levam a efeitos danosos ao hospedeiro (fi gura 
8). O crescimento de algumas bactérias anaeróbias facultati-
vas, juntamente com a redução da população de microrganis-
mos benéfi cos, como as bifi dobactérias e os lactobacilos, vem 
sendo reportado nesses grupos, assim como uma redução ge-
ral da densidade bacteriana intestinal. 

Fonte: Biagi E, Nylund L, Candela M, Ostan R, Bucci L, Pini E, et al.Through Ageing, and Beyond: Gut Microbio-
ta and Infl ammatory Status in Seniors and Centenarians. PLoS One. 2010;5(5):e10667.

Recentes estudos sugerem que a microbiota 
intestinal possui uma efi ciência metabólica 
defi nida e que diferenças de sua composição 
entre indivíduos podem defi nir diferentes 
padrões de acumulação de energia corpo-
ral, aumentando a adiposidade e elevando 
os riscos de obesidade. A microfl ora por si 
só consome quantidades consideráveis de 
energia, e o aumento da adiposidade corpo-
ral pode mediar alterações na composição 
da fl ora intestinal. 

Terapias convencionais para atopia e DII 
primariamente focam as respostas infl ama-
tórias de mucosa, e a contribuição da fl ora 
comensal em certas manifestações clínicas 
vem sendo motivo cada vez maior de estu-
dos, que visam estabelecer o melhor racio-
nal para uma manipulação terapêutica das 
bactérias entéricas com o uso de farmabió- Figura 8. Mudanças nas populações bacterianas do cólon conforme o 

envelhecimento em humanos.
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Pela estrutura

Grande parte das fi bras pertence ao grupo dos polissacarídeos, 
os quais são muito variáveis física e quimicamente, sendo elas 
defi nidas de acordo com a estrutura dos alimentos.

Normalmente, o que difere as fi bras é: 

• a quantidade de monossacarídeos;
• o tipo de monossacarídeos na cadeia polimérica;
• a sequência dos monossacarídeos na cadeia;
• as cadeias secundárias;
• o tipo de ligação, alfa ou beta, entre os monossacarídeos.
Assim, a classifi cação de acordo com a estrutura seria: polissa-
carídeo amídico ou amiláceo e polissacarídeo não amídico ou 
não amiláceo.

Pela solubilidade em água

Tomando-se por base suas propriedades de solubilidade em 
água, embora as fi bras sejam bastante diferenciadas entre as 
ditas solúveis, eles classifi cam-se em solúveis e insolúveis.

Fibras solúveis: pectinas, mucilagens, gomas (goma arábica 
e goma guar), inulina, FOS (fruto-oligossacarídeos), beta-gluca-
na, psyllium e hemiceluloses tipo A. Essas fi bras têm a capaci-
dade de se ligar à água e formar géis. No trato gastrointestinal, 
elas retardam o esvaziamento gástrico, diminuem o tempo de 
trânsito no intestino delgado, diminuem o ritmo de absorção 
de glicose e colesterol, são substratos para fermentação bacte-
riana que resultam em gases (hidrogênio, metano e dióxido de 
carbono) e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e são impor-
tantes para o metabolismo intestinal. 

São encontradas, principalmente, em frutas e verduras, mas 
também em cereais, por exemplo, aveia e cevada, e legumino-
sas, feijão, grão-de-bico, lentilha e ervilha. 

Os principais efeitos metabólicos das fi bras solúveis são descri-
tos a seguir: 

•  Retardam o esvaziamento gástrico e o trânsito no intestino 
delgado.

•  Alteram o metabolismo colônico pela produção dos AGCC.
•  Modulam a mobilidade gastrointestinal.
•  Reduzem a diarreia (aumento na absorção de água).
•  Promovem o desenvolvimento da mucosa intestinal  

 (íleo e cólon).

Alterações na dieta e na fi siologia intestinal, como o aumento 
do tempo de trânsito no cólon, com as modifi cações na fl ora 
descritas anteriormente levam a um aumento no que se refere 
à suscetibilidade a certas doenças.

Estratégias terapêuticas visando combater essas alterações 
vêm sendo sugeridas, incluindo o emprego de suplementos 
dietéticos contendo probióticos, prebióticos e simbióticos, com 
evidências positivas que vêm se somando na literatura. 

Fibra alimentar e 
saúde
São consideradas fi bras alimentares os polímeros de carboidra-
tos que não são digeridos (hidrolisados por enzimas do intesti-
no delgado humano) nem absorvidos, possuindo efeitos fi sioló-
gicos para a saúde, tais como: 

1. redução dos níveis de colesterol total e/ou LDL; 
2. atenuação da hiperglicemia/hiperinsulinemia pós-prandial; 
3. redução da pressão arterial; 
4. aumento do bolo fecal/efeito laxativo;
5. redução do tempo de trânsito intestinal; 
6. aumento da fermentação no colón com formação de ácidos 

graxos curtos; 
7. modulação positiva da microfl ora bacteriana do cólon; 
8. redução de peso e da adiposidade; 
9. aumento da saciedade. 

Classifi cação
A classifi cação de fi bras mais adotada é aquela que é baseada 
em sua própria origem. Foram, também, desenvolvidas classi-
fi cações estruturais, com base na solubilidade em água ou na 
suscetibilidade à degradação por bactérias intestinais, ou po-
tencial de fermentação. Embora os carboidratos em geral sejam 
fontes importantes de energia para a microfl ora intestinal, as 
fi bras têm diferentes potenciais de fermentação. 

A tabela 1, na próxima página, exemplifi ca algumas características 
das fi bras que podem determinar diferentes critérios de classifi ca-
ção e alguns dos benefícios à saúde humana relatados em estudos. 

As fi bras podem ser classifi cadas de acordo com sua estrutura, 
sua solubilidade em água e segundo o grau de fermentação.
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•  Proporcionam energia (por causa da fermentação)   
para mucosa intestinal.

•  Diminuem o pH do cólon.
•  Melhoram a proteção contra infecção    

(função de barreira, imunidade).
•  Aumentam a tolerância à glicose.
•  Diminuem os níveis de colesterol total e de LDL.
Fibras insolúveis: celulose, hemicelulose tipo B, amido resis-
tente e lignina. Fazem parte da estrutura das células vegetais e 
apresentam efeito mecânico no trato gastrointestinal; são pou-
co fermentáveis e aceleram o tempo de trânsito intestinal em 
função da absorção de água. 

São encontradas, principalmente, em verduras, farelo de trigo e 
grãos integrais.

Seus principais efeitos metabólicos são descritos a seguir:

•  Aumentam o peso e a maciez das fezes.
•  Aumentam a frequência da evacuação e diminuem o tempo 

de trânsito no cólon.

•  Reduzem a constipação.

•  Retêm água.

•  São pouco fermentáveis.

•  Não são viscosas.

•  Intensifi cam a proteção contra uma infecção bacteriana.

Pela fermentação bacteriana

A fermentação das fi bras ocorre no cólon pela ação das 
bactérias. O grau de fermentação colônica sofre interferência 
da composição da fl ora intestinal e das características químicas 
e físicas, ou seja, o tipo de fi bra, a solubilidade, a fonte, a forma 
e o tamanho das partículas. 

Em geral, a celulose (uma beta-glucana) possui pouca fermen-
tabilidade, enquanto o amido resistente, com uma estrutura 
semelhante baseada em glicose, é rapidamente fermentado. 
Fibras de frutose com diferentes estruturas de polímeros são 
fermentadas em taxas diferentes. Os galacto-oligossacarídeos 

Tabela 1: Propriedades fi siológicas das fi bras alimentares e benefícios para a saúde

Propriedades 
fi siológicas Efeitos propostos Benefícios para a saúde

Fibra alimentar solúvel

Viscosidade

Retarda o esvaziamento gástrico e prolonga o 
trânsito intestinal Contribui para a saciedade

Impede ou retarda a absorção de nutrientes no 
intestino delgado Reduz os níveis de glicose, insulina e lipídio após a refeição

Impede a reabsorção de ácidos biliares Reduz os efeitos do colesterol no sangue

Impede a reabsorção de estrógeno Protege contra o câncer de mama

Impede as enzimas digestivas de alcançarem os 
substratos lipídicos/inibe a atividade enzimática Reduz os níveis de glicose, insulina e lipídio após a refeição

Interação/ligação
Liga ácidos biliares (in vitro) Reduz os níveis de colesterol no sangue

Faz a interação com enzimas digestivas (in vitro) Reduz os níveis de glicose, insulina e lipídio após a refeição

Fermentação
Prolifera as bactérias promotoras de saúde Protege contra infl amações e câncer colorretal

Produz ácidos graxos de cadeia curta Reduz os níveis de colesterol no sangue e protege contra 
câncer colorretal

Fibra alimentar insolúvel

Partículas intactas

Aumenta o volume do bolo fecal Reduz a incidência de câncer colorretal e doenças intestinais

Acelera o tempo de trânsito intestinal Reduz o tempo de absorção dos nutrientes; abaixa os níveis 
de glicose, insulina e lipídio após a refeição

Capacidade de retenção 
de água/viscosidade

Reduz a “partícula de viscosidade” 
ou retarda a absorção de nutrientes 
(estudo com animais)

Reduz os níveis de glicose, insulina e lipídio após a refeição
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(GOS) do leite humano são importantes substratos para a fl o-
ra comensal, pois apresenta diferentes fi bras, interagindo com 
seus diversos potenciais de fermentação. 

Os fruto-oligossacarídeos (FOS), inulina, amidos resistentes, ou-
tros substratos (açúcares arabinose, xilose, manose e ramnose) 
e o muco intestinal também são fermentados no intestino. 

Os produtos da fermentação bacteriana das fi bras são: 

Ácidos graxos de cadeia curta: os mais importantes da fer-
mentação das hemiceluloses e pectinas são o ácido acético, o 
butírico e o propiônico. São removidos do lúmen intestinal por 
difusão iônica e facilitam a absorção de sódio e potássio.

Gases: hidrogênio, metano e dióxido de carbono, que são ex-
cretados via retal.

Energia: utilizada para crescimento e manutenção das bactérias.

A fermentação das fi bras varia de 0% a 90% e só é conside-
rada fermentável se for, no mínimo, 60% fermentada. Quanto 
mais solúveis forem as fi bras, maior o grau de fermentação de-
las, a saber: lignina: 0%; celulose: 15% a 60%; hemicelulose: 
56% a 85%; e pectinas: 90% a 95%. 

Efeitos da fermentação bacteriana

A formação de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) é o resul-
tado do metabolismo bacteriano. Os AGCCs são formados pela 
degradação bacteriana de carboidratos e proteínas da dieta, 
sendo os mais abundantes: o acetato, o propianato e o butirato. 
Os principais substratos para a fermentação são as fi bras da 
dieta, os fruto-oligossacarídeos e o amido. Uma vez formados, 
são rapidamente absorvidos na luz intestinal.

Os AGCCs têm um importante papel na fi siologia do intestino; são 
conhecidos como principais fontes de energia para o enterócito; 
estimulam a proliferação celular do epitélio; melhoram o fl uxo 
sanguíneo; aumentam a absorção de água e de sódio, elemento 
essencial quando há diarreia; e diminuem o pH intraluminal 
(diminui a absorção da amônia), importantes para pacientes com 
encefalopatia hepática e insufi ciência renal.

Uma dieta com quantidade sufi ciente de fi bras fermentáveis 
diminui a necessidade de insulina em diabéticos, em virtude dos 
mecanismos relacionados à metabólitos de AGCC. Os AGCCs 
favorecem a absorção de vitamina K e magnésio por causa 
da acidifi cação do lúmen intestinal. O acetato e o propianato 
favorecem a absorção de cálcio no cólon.

O propianato tem efeitos diretos no metabolismo de carboi-
dratos, ou seja, é substrato para a gliconeogênese. O acetato 
infl uencia indiretamente o uso de glicose ao reduzir as concen-
trações de ácidos graxos livres séricos. O efeito dos AGCCs no 
metabolismo lipídico é de grande valia, em especial sobre o 
mecanismo redutor de lipídios da fi bra solúvel.

A tabela 2 ilustra os diferentes graus de fermentabilidade das 
principais fi bras. 

O propianato inibe a síntese de colesterol em tecido hepáti-
co in vitro, entretanto, a quantidade de propianato necessá-
ria para isso é enorme e não é alcançada na veia porta. Nos 
estudos sobre a alimentação humana, o propianato não tem 
efeito sobre o colesterol sérico. O acetato é um substrato 
preferencial para a lipogênese, sendo o único ácido graxo 
que atinge os tecidos periféricos. O efeito do acetato no au-
mento do colesterol sérico foi mais sugerido após o estudo 
em que se administrou lactulose em indivíduos sadios por 

Tabela 2. Fibras e potencial fermentativo

Formação de ácidos graxos 
de cadeia curta

Prebióticos
Fruto-oligossacarídeos (FOS)

Bifi dobactéria
Lactobacillus (microfl ora)

Fermentação

Ácidos graxos de cadeia 
curta  (AGCC)

Ácido 
butanoico

Ácido 
propanoico

Ácido 
acético

+

Fibra alimentar Fermentabilidade (%)

Celulose 20-80

Hemicelulose 60-90

Pectina 100

Goma guar 100

Ispagula 55

Farelo de trigo 50

Amido resistente 100

Inulina, oligossacarídeos 100 (se não estiverem em excesso)
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duas semanas, no qual o resultado mostrou um aumento 
nas concentrações séricas de colesterol total, LDL, apolipro-
teína B e triacilgliceróis.

Há um grande foco nos substratos que produzem AGCC, 
pois se acredita que o butirato pode melhorar a saúde do 
cólon. Há evidências de que a fermentação colônica de 
amidos resistentes (AR) eleva a concentração de butirato 
e propianato nesse órgão, dependendo da fonte de amido. 
Essas descobertas aumentam a possibilidade do uso de AR 
no tratamento de colite ulcerativa e para a prevenção de 
pólipos e do câncer de cólon.

A tabela 3 apresenta alguns dos produtos de fermentação rela-
cionados a componentes da microbiota intestinal.

Quanta fi bra é necessária?
Há muito tempo já se admitiu a importância nutricional 
das fibras. Elas foram incluídas nos rótulos de alimentos 
nos Estados Unidos após uma determinação legal, em 
1990, pelo Nutrition Labeling and Education Act, o qual 
definiu um consumo diário de fibras em 12 g/1.000 kcal. 

Na revisão feita em 1997, no Dietary Reference Intakes 
(DRI, referências diárias de consumo), estabeleceu-se que 
o patamar seria de 14 g/1.000 kcal na dieta. 

Considerando o número de benefícios à saúde, diferentes agên-
cias governamentais no mundo todo vêm recomendando au-
mentos na quantidade de fi bras na dieta, além da diversifi cação 
do seu consumo. 

A maioria das recomendações atuais de consumo de fi bras está 
em torno de 25 g a 30 g por dia, podendo variar de acordo 
com o consumo calórico e a atividade física. A tabela 4 exibe os 
valores da Sociedade Norte-Americana de Dietética de 2005, 
com recomendações de consumo de 25 g para a maioria das 
mulheres e de 38 g para a maioria dos homens. 

Infelizmente, as recomendações de ingestão de fi bras nem sempre 
signifi cam melhor conhecimento do papel delas na nutrição. Os 
primeiros estudos feitos em roedores, para se estabelecer as corre-
tas quantidades de fi bras em uma dieta, levaram em consideração 
apenas a celulose como fonte primária: uma fi bra que, embora 
possua efeito formador de bolo fecal, tem pouco potencial de fer-
mentação e de oferecer benefícios para a fl ora intestinal normal. 

Tabela 3. Bactérias, modo de ação sobre substratos e produtos da fermentação 

Bactéria Modo de ação sobre os substratos Produtos da fermentação

Bacteroides Sacarolítica, algumas espécies fermentação-aa Ac, Pr, Su, Am

Eubactérias Sacarolítica, peptolítica, fermentação-aa Ac, Bu, La, Am, Sul

Bifi dobactérias Sacarolítica Ac, La, f, EtOH

Ruminococci Sacarolítica Ac

Peptostreptococci Sacarolítica, algumas espécies fermentação-aa Ac, La, Am

Peptococci Fermentação-aa Ac, Bu, La, Am

Clostridia Sacarolítica, algumas espécies fermentação-aa Ac, Pr, Bu, La, EtOH, Am, Sul

Lactobacilos Sacarolítica La

Propionibacteria Sacarolítica, fermentação láctica Ac, Pr, Am

Actinomyces Sacarolítica Ac, Pr

Estreptococcus Carboidrato e fermentação-aa La, Ac, Am, Sul

Metanobactérias Quimioliotrófi ca CH4

Esqueriquia Carboidrato e fermentação-aa Ácidos mistos, Am

Desulfovibrio Variadas Ac, Sul

Fusobactéria Fermentação-aa, assimilação de carboidratos Bu, Ac, La, Am, Sul

aa, aminoácido; Ac, acetato; Am, amina; Bu, butirato; EtOH, etanol; f, formiato; La, láctico; Pr, proprionato; Su, succinato; Sul, sulfeto
Fonte: Adaptado de Salminen, 1998.
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Efeitos fi siológicos das fi bras 
alimentares
Muitas pesquisas vêm ocorrendo desde as primeiras hipóteses 
sobre os benefícios das fi bras nas dietas elaboradas por Burkkit 
e Trowell, na década de 1960, cada vez confi rmando diversos 
benefícios ao organismo. Uma difi culdade em entender melhor 
esses benefícios reside no fato de as fi bras alimentares repre-
sentarem um grupo complexo e diverso de componentes, cada 
um com distintas estruturas e propriedades.

Efeitos das fi bras na função 
intestinal 

Várias fi bras podem formar matrizes com características espe-
cífi cas, agregando água e certos nutrientes. As características 
físicas do conteúdo gástrico e intestinal delgado podem ser 
alteradas por determinadas fontes de fi bras alimentares. As 
fi bras não digeríveis aumentam o volume do conteúdo gás-
trico e intestinal, e sua viscosidade pode retardar o trânsito 
dos alimentos. Assim, pode ocorrer retardo no esvaziamento 
gástrico, além da interferência direta com o substrato na luz 
intestinal, causando redução na ação de certas enzimas di-
gestivas (com diminuição na taxa de hidrólise do amido). 

A ligação com fibras pode também comprometer a absor-
ção de alguns componentes, tais como gorduras, e distri-
buir certos nutrientes, por exemplo, açúcares, por uma área 
absortiva maior, reduzindo a velocidade de sua absorção. 
Esse comportamento traz como consequência uma menor 

taxa de absorção de glicose e um melhor controle glicêmico 
(podendo seu índice ficar entre 9% e 17%), e uma redução 
na absorção de gorduras, com melhora no controle nos ní-
veis de colesterol e suas frações, efeitos observados tanto 
com fibras solúveis quanto com insolúveis, dependendo do 
estudo realizado. 

Os principais efeitos das fi bras alimentares ocorrem no intes-
tino grosso. Nele, cada tipo de fi bra tem sua interação com 
as bactérias da microfl ora intestinal e com a mucosa colônica, 
gerando diferentes resultados. As ações das fi bras dependem, 
por exemplo, de sua capacidade de fermentação, mas nem 
sempre é fácil de serem medidas; muitas vezes são divididas 
entre aquelas mais rapidamente fermentadas, como oligossa-
carídeos, e menos rapidamente fermentadas, como as cascas 
de cereais. 

As fi bras menos rapidamente fermentadas são aquelas que têm 
a maior capacidade de formar bolo fecal, principalmente por 
agregarem água ou, simplesmente, por serem componentes 
importantes da massa fecal, enquanto as mais rapidamente 
fermentadas afetam mais a fl ora intestinal e fornecem substra-
to energético para a mucosa intestinal, tendo maior interação 
com a fi siologia sistêmica. Algumas fi bras podem agregar muita 
água e se manterem resistentes à fermentação. 

O efeito das fi bras no bolo fecal também é importante para 
a consistência e a plasticidade das fezes, além do efeito que 
causam sobre o número de evacuações. As bactérias intestinais 
também possuem papel importante na formação do bolo fecal 
(biomassa), pois agregam água de forma efi ciente. 

As interações entre os diferentes efeitos das fi bras na moti-
lidade do colón estão esquematizadas no gráfi co 1, no qual 
podemos verifi car que os efeitos dependem das propriedades 
físico-químicas das fi bras e de sua capacidade de fermentação. 

O aumento do volume fecal distende as paredes do intestino 
e estimula a progressão do conteúdo de maneira refl exa pela 
ativação de mecanorreceptores intramusculares. 

O gráfi co 1 ilustra os mecanismos de ação das fi bras na motili-
dade do intestino grosso.

Além dos efeitos de formação do bolo fecal, as fi bras alimen-
tares podem reduzir o tempo de trânsito no cólon modulando 
a atividade contrátil e o fl uxo de água e atuando em diferen-
tes pontos. Primeiro, a superfície das partículas sólidas pode 
estimular diretamente os mecanorreceptores da submucosa e 
modifi car o comportamento das contrações a favor da propul-
são do bolo fecal. As fi bras podem, também, liberar certos com-

 

Mulher Homem

Sedentária Ativa Sedentário Ativo

Idade 2-3 14 g 20 g 14 g 20 g

Idade 4-8 17 g 25 g 20 g 28 g

Idade 9-13 22 g 31 g 25 g 36 g

Idade 14-18 25 g 34 g 31 g 45 g

Idade 19-30 28 g 34 g 34 g 42 g

Idade 31-50 25 g 31 g 31 g 42 g

Idade 51 ou mais 22 g 31 g 28 g 39 g

Tabela 4.  Consumo recomendado de fi bras
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postos recolhidos no intestino delgado na luz do cólon, como 
sais biliares e ácidos graxos, capazes de estimular a secreção e 
a motilidade do sigmoide.

Finalmente, uma grande parte das fi bras sofre fermentação 
pela microfl ora intestinal, gerando diversos metabólitos, os 
quais podem infl uenciar a motilidade do cólon, como os ácidos 
graxos de cadeia curta, que estimulam as contrações no íleo 
terminal e no intestino grosso de animais e humanos.

Efeitos das fi bras na microfl ora 
intestinal – “efeito prebiótico”

O microbioma intestinal vem sendo alvo de diversas publica-
ções de peso nos últimos anos. Como o potencial de fermen-
tação de cada tipo de fi bra depende da espécie e da cepa bac-
teriana envolvida, composições diferentes de fi bras nas dietas 
diferenciam e modulam a evolução de um microbioma.

Conforme já citado, as fi bras atingem o intestino grosso, onde 
são fermentadas pela microfl ora local, por meio de sua ativi-
dade enzimática, gerando ácidos graxos de cadeia curta, hi-
drogênio, butirato, dióxido de carbono, metano e biomassa. Os 

AGCCs e o butirato são uma importante fonte de energia para 
as células da mucosa colônica, pois garantem a integridade e 
funcionamento destas. 

A fermentação colônica é um processo efi ciente, com mais da 
metade das fi bras consumidas sendo metabolizadas e o restan-
te, é eliminado nas fezes. Alguns fatores determinam a utiliza-
ção dos carboidratos no cólon, como sua solubilidade. Quanto 
mais solúvel for a molécula, mais acessível estará para as enzi-
mas hidrolíticas, sendo degradada mais rapidamente. A motili-
dade intestinal e a microfl ora presente na luz também podem 
modular a fermentação.

A fermentabilidade da fi bra não necessariamente implica sua 
atividade prebiótica. A defi nição de prebiótico (como será visto 
adiante) como “um ingrediente seletivamente fermentado que 
gera mudanças específi cas tanto na composição quanto na ati-
vidade da microfl ora intestinal, conferindo benefícios à saúde 
e bem-estar do hospedeiro” não especifi ca que a fermentabi-
lidade deva ser maior ou menor para que se exerça o efeito 
desejado. O efeito anti-infl amatório das fi bras é de especial 
interesse, uma vez que a ingestão de fi bras em grandes quan-
tidades parece cada vez mais estar relacionada à redução de 
mortalidade em idosos, mesmo em casos de infecções, doenças 
infl amatórias e respiratórias.

Gráfi co 1. Mecanismos de ação das fi bras na motilidade do intestino grosso

Fonte: Fao Corporate Document Repository. Physiological effects of dietary fi bre [texto na internet; citado em 28 jan 2015]. Disponível em: http://www.fao.org/
docrep/w8079e/w8079e0l.htm.
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A composição da fl ora intestinal pode ser infl uenciada pela die-
ta e por condições geográfi cas diversas. Estudos recentes mos-
tram que o consumo de algumas fi bras, como oligossacarídeos, 
pode modifi car a composição da microfl ora dominante, aumen-
tando a população de bifi dobactérias, sabidamente benéfi cas 
para a saúde intestinal. 

O microbioma intestinal é considerado um parceiro simbiótico 
na manutenção da saúde. A homeostase da fl ora é dependen-
te de muitos fatores relacionados ao hospedeiro, como idade, 
gênero, genética, etc., e às condições ambientais, tais como 
estresse, medicamentos, cirurgias intestinais, infecções, agen-
tes tóxicos, entre outros. Também é muito dependente da dieta 
diária e de suas modifi cações. 

Podemos afi rmar que a interação exercida entre fl ora e hos-
pedeiro em condições de saúde representa o que a literatura 
chama de normobiose (ou eubiose), enquanto as condições 
desfavoráveis a essa interação representam o conceito de dis-
biose, situação propícia ao desenvolvimento de várias doenças. 

Uma microbiota saudável ou balanceada tem sido considerada 
aquela predominantemente sacarolítica, ou seja, que contém 
quantidades signifi cativas de bifi dobactérias e lactobacilos. Os 
gêneros Bifi dobacterium e Lactobacillus não contêm qualquer 
patógeno conhecido, sendo primariamente bactérias fermenta-
doras de carboidratos, ao contrário de grupos como Bacteroides 
e Clostridia, que são proteolíticos e fermentadores de aminoá-
cidos. Os produtos da fermentação de carboidratos, principal-
mente os ácidos graxos de cadeia curta, são benéfi cos para a 
saúde do hospedeiro, enquanto os produtos da fermentação de 
aminoácidos, como amônia, fenóis, indóis, tióis, aminas e sulfi -
dos, são prejudiciais em diversos aspectos. Além disso, as bac-
térias produtoras de ácido lático (lactobacilos e bifi dobactérias) 
exercem um importante papel na manutenção da resistência à 
colonização por meio de diferentes mecanismos. 

Bebês amamentados exclusivamente por leite materno desen-
volvem uma microbiota com elevada concentração de bifi do-
bactérias, que é parte importante dos mecanismos de defesa 
contra microrganismos patogênicos e contribui para o desen-
volvimento de uma resposta imune adequada. Haja vista que 
sua fl ora intestinal é basicamente nutrida por oligossacarídeos 
do leite materno, considerados os primeiros prebióticos.

Entende-se por prebiótico um componente não digerível da 
dieta, mas que afeta de forma benéfica o organismo, sele-
cionando e estimulando o crescimento e/ou a atividade de 
um grupo limitado de bactérias no colón, as quais promo-
vem a saúde do hospedeiro. Além de resistente à digestão, 

um prebiótico deve ser fermentável pela flora intestinal.

Substâncias como a inulina, FOS e GOS, quando ingeridas em 
determinadas quantidades (5 g/dia a 20 g/dia), claramente 
demonstram estimular o crescimento de espécies bacterianas 
benéfi cas para a saúde, como as bifi dobactérias e os lactobaci-
los, grupos não muito numerosos no intestino com exceção dos 
bebês em aleitamento materno. 

Quase todos os carboidratos que atingem o intestino grosso 
podem servir de substrato ao crescimento bacteriano, afetando 
o número e a atividade da fl ora em geral. Isso foi observado 
em substâncias como os polissacarídeos não derivados do ami-
do, álcoois de açúcar, amido resistente e lactose. Entretanto, 
trata-se um de efeito inespecífi co, que envolve muitos grupos 
bacterianos capazes de fermentar açúcares, o que nem sempre 
gera benefícios à saúde do hospedeiro. As propriedades sele-
tivas dos prebióticos estão relacionadas aos lactobacilos e às 
bifi dobactérias, em detrimento de espécies como bacteroides, 
clostridia, eubacteria, enterococos etc. 

Devemos considerar, entretanto, que pessoas diferentes possuem 
microbiomas diferentes e que elas podem ser afetadas por uma 
série de fatores adicionais, como dieta, doenças locais ou sistêmi-
cas, medicamentos, principalmente antibióticos, idade, etc. 

A maioria dos estudos sobre microbiota colônica foi desenvol-
vida até os dias de hoje com material fecal. Mas, evidências 
crescentes sugerem que a superfície epitelial do cólon é forte-
mente colonizada por diversas comunidades bacterianas, estru-
turalmente diferentes daquelas encontradas no lúmen intesti-
nal. Essas bactérias encontram-se em biofi lmes ou adjacentes 
à mucosa, interagindo intensamente com o hospedeiro, sendo 
importantes na modulação da resposta imunológica, conforme 
já citado anteriormente. 

De fato, estudos demonstraram que comunidades mucosas 
podem ser alteradas em certas condições infl amatórias, como 
retocolite ulcerativa e doença de Crohn. A composição de tais 
comunidades em humanos pode ser alterada pelo emprego de 
prebióticos por um período de 15 dias, fato principalmente de-
monstrado em relação a FOS e à inulina. 

Entende-se por efeito prebiótico a capacidade de certas subs-
tâncias de exercer estimulação seletiva do crescimento e/ou 
atividades de um limitado número de espécies/gêneros de mi-
crorganismos da fl ora intestinal, que conferem benefícios para 
a saúde do hospedeiro.

Graças a uma grande série de estudos microbiológicos, imensos 
progressos vêm sendo feitos no conhecimento da microbiota 
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intestinal, e um bom número de evidências geradas por estu-
dos intervencionais mostra que o consumo de alguns produtos 
na dieta resulta em modifi cações estatisticamente defi nidas na 
fl ora intestinal, alinhadas ao conceito de efeito prebiótico.

Os dados da literatura acumulam-se em favor de certos com-
postos no aumento de determinados componentes da fl ora, em 
particular das bifi dobactérias, conhecidos marcadores da saúde 
intestinal.

Diferenças consideráveis no microbioma intestinal foram ob-
servadas em animais consumindo dietas ricas em gorduras e 
livres de carboidratos em relação a outros com a mesma dieta 
mais suplementação de glicose. A dieta rica em carboidratos 
mostrou-se mais capaz de promover o crescimento de bifi do-
bactérias no intestino (bifi dogênica) do que a dieta gordurosa, 
a qual, aliás, mostrou-se desfavorável. 

A atividade bifi dogênica de certas fi bras foi confi rmada em 
vários estudos. Os fruto-oligossacarídeos vegetais (FOS) e a 
inulina representam dois dos bifi dogênicos mais estudados. 
Análises de amostras fecais de humanos demonstraram ativi-
dade bifi dogênica em indivíduos recebendo FOS (20 g/dia) ou 
inulina de cadeia longa (10 g/dia). De forma similar, biópsias 
de intestino grosso revelaram um aumento nas bifi dobactérias 
após a suplementação de FOS (15 g/dia), conforme ilustrado 
no  gráfi co 2.

Aumentos na concentração de bifi dobactérias foram também 
observados em estudos com suplementação de fi bras (21 g/dia), 

amido resistente (30 g/dia) e galacto-oligossacarídeos – GOS 
(10 g/dia a 21 g/dia). 

A tabela 5 ilustra estudos com diferentes fi bras e suas capaci-
dades de aumentar a fl ora bifi dogênica.

O aumento na quantidade de bifi dobactérias com o emprego 
de pro ou prebióticos surge como a mais importante estraté-
gia na direção de um balanço microbiano saudável no cólon. 
Publicações recentes afi rmam que o melhor método para isso 
engloba as estratégias alimentares, incluindo os probióticos, 
prebióticos e suas associações. 

Os altos níveis de tais bactérias vêm se mostrando benéfi cos em 
todas as faixas etárias, como demonstrado em diferentes estu-
dos controlados com placebo. Reduções gerais em doenças de 
crianças, redução de infecções intestinais em adultos e melhora 
da imunidade em idosos são alguns dos efeitos já confi rmados 
na literatura médica.

O efeito prebiótico vem sendo correlacionado com a mo-
dulação de certos biomarcadores da atividade do sistema 
imunológico, como o que ocorre com a colonização intesti-
nal de bebês alimentados com leite materno, rico em certas 
substâncias prebióticas, e que vem sendo demonstrado mais 
recentemente em adultos com o uso de substâncias conten-
do as mesmas propriedades, determinando um considerável 
aumento na concentração fecal de bifi dobactérias, o que leva 
a uma melhora na qualidade fecal, com aumento de ácidos 
graxos de cadeia curta, no pH, na frequência e na consistência 

Gráfi co 2. Mudanças na fl ora bacteriana com o uso de fi bras prebióticas na dieta

Fonte: e Meyer D, Stasse-Wolthuis, M. - The bifi dogenic effect of inulin and oligofructose and its consequences for gut 
health. Eur J Clin Nutr. 2009;63(11):1277-89.

das evacuações. Assim, notam-se 
redução na incidência de infecções 
intestinais, redução de manifesta-
ções alérgicas (atopia e eczema) e 
melhora na constipação e no bem
-estar geral. 

Assim, a microbiota intestinal pode 
ser considerada um “órgão” rapi-
damente regenerável e adaptável. 
Entretanto, desbalanços nessa co-
munidade e em suas atividades es-
tão implicados na gênese de certas 
doenças e em sua progressão, como 
nas doenças infl amatórias intestinais 
e tumores de cólon. A restauração 
desse balanço, pelo aumento das 
bifi dobactérias, tem demonstrado 
capacidade de reduzir a severidade 
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dos quadros, assim como tentado promover o bem-estar em 
voluntários saudáveis.

Adicionalmente, com o conhecimento sobre a bioconversão mi-
crobiana de compostos polifenólicos em metabólitos bioativos 
no cólon e a possibilidade de estratégias baseadas em alimentos 
poderem alterar seu ritmo para compostos antioxidantes e an-
ti-infl amatórios mais potentes, novas áreas de pesquisas estão 
por surgir.

Aplicações clínicas das fi bras
Constipação

A obstipação pode ser defi nida como um distúrbio ou uma 
diminuição da frequência de evacuações em intervalos 
maiores que 48 horas a 72 horas, o que permite maior 
absorção de água pela mucosa intestinal, resultando em fezes 
duras e de difícil passagem pelo reto. A obstipação é uma 
queixa gastrointestinal frequente e está relacionada a hábitos 
alimentares inadequados (baixa ingestão de fi bras e líquidos), 
doença vascular do intestino, anormalidade metabólica, uso 
frequente de laxantes, falta de atividades físicas, fatores 
emocionais, entre outros. 

Indivíduos com constipação crônica, em que não foi encontrada 
nenhuma causa orgânica, apresentam baixa ingestão de fi bras 
na maioria dos casos. A forma mais frequente de obstipação 
crônica está associada ao trânsito intestinal lento, em que a ali-
mentação inadequada, o baixo consumo de fi bras, a diminuição 
ou a perda do refl exo evacuatório e a vida sedentária exercem 
papel fundamental. A indicação de fi bras solúveis e insolúveis 
em quantidade adequada aumenta o bolo fecal. 

Estudos recentes avaliaram a função intestinal de indivíduos 
com consumo de fi bras solúveis, demonstrando que eles apre-
sentaram fezes mais macias, além da facilidade na evacuação, 
sensação de alívio e aumento do volume fecal. Além de macia, 
a maioria das fezes coletadas era visivelmente mais gelatinosa.

Embora poucos estudos tenham avaliado o emprego da fi bra 
alimentar no tratamento da constipação crônica na infância, 
trabalhos com adultos e também com animais demonstram 
que, em geral, suplementos contendo muita fi bra insolúvel 
geram maior volume fecal que os contendo muita fi bra solúvel 
e/ou diminuem o tempo de trânsito colônico.

No caso de crianças, um alto teor de fi bra insolúvel (lignina, 
celulose e polissacarídeos não celulósicos) parece ser impor-
tante no tratamento e na prevenção da obstipação, o que já foi 
comprovado em estudos com adultos constipados.

A tabela 6 ilustra a capacidade de algumas fi bras prebióticas 
aumentar o peso fecal em comparação com controles.

FOS e idosos: constipação

Os idosos apresentam alta incidência de doenças crônicas, in-
clusive intestinais e da cavidade oral. As disfunções orais po-
dem levar a certas restrições alimentares, incluindo importantes 
fontes de fi bras, como vegetais e cereais, o que, por sua vez, 
podem levar ou agravar certas condições intestinais desfavorá-
veis. Uma suplementação de fi bras solúveis na dieta pode ser 
de fácil implementação e levar a grandes ganhos na função 
intestinal e na saúde como um todo.

Alguns estudos demonstraram que a suplementação de 10 g 
a 15 g de FOS por dia para indivíduos saudáveis aumentou, 
signifi cativamente, a frequência evacuatória e a sensação de 
uma boa evacuação, além de elevar a massa bacteriana fecal.

A inulina, por apresentar alto peso molecular e baixa solubilida-
de, provoca efeito laxativo moderado (baixa capacidade de mu-
dar hábitos intestinais sozinha) e lenta fermentação intestinal. 
Seu potencial bifi dogênico pode ser aumentado com a combina-
ção de outros probióticos.

Tabela 5.  Efeito prebiótico das fi bras

Fonte: Slavin J. Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefi ts. 
Nutrients. 2013;5(4):1417-35.

Tratamento Efeito prebiótico

Dextrina de trigo Redução de Clostridium perfringens

Inulina Bifi dogênico

GOS Bifi dogênico

Goma arábica Bifi dogênico

Psyllium Potencial prebiótico

Polidextrose Bifi dogênico

Cereal matinal integral Potencial prebiótico

Banana Microbiota fecal
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Síndrome do intestino irritável

Alterações na microbiota intestinal são consideradas um dos 
fatores envolvidos na gênese tanto das doenças infl amatórias 
intestinais quanto na síndrome do intestino irritável (SII). O 
uso de produtos com efeito prebiótico confi rmado vem sendo 
testado em diferentes estudos clínicos e efeitos promissores 
têm sido relatados, tanto na redução objetiva dos quadros 
quanto na promoção do bem-estar geral dos pacientes, par-
ticularmente naqueles envolvendo o aumento das bifi dobac-
térias intestinais.

É comumente aceito que a síndrome do intestino irritável engloba 
diferentes patofi siologias, gerando uma gama muito variável de 
manifestações e de diversas intensidades entre elas (fi gura 9). 
Uma parte considerável dos pacientes apresenta aumento na 
produção intestinal de gás ou, pelo menos, uma intolerância 
à produção intestinal normal, além de marcantes diferenças 
entre suas fl oras intestinais. Grandes variações na composição 

PMDF/g/por dia

Tipo Quantidade  (g/por dia) N Controle Prebiótico Aumento g/g

Oligomate 55 (GOS) 4,8 12 151 134 0

9,6 12 - 151 0

19,2 12 - 162 0,6

Oligrofrutose 15,0 8 134 154* 1,3

Inulina 15 4 92 123 2,1

Oligrofrutose 5 24 272 279 0

15 - - 264 0

TOS 10 8 105 80 0

Inulina 31 9 129 204* 2,4

Inulina 15 12 129 155 1,7

Oligrofrutose 15 12 - 108 0

GOS 15 12 - 158 1,9

Isomalte** 30 19 99 111 0,4

N, número de indivíduos; PMDF, peso médio diário das fezez, aumento g/g, aumento em gramas do peso das fezes por dia por grama de prebiótico ingerido; 
GOS, galacto-oligosacarídeo; TOS, trans-galacto-oligosacarídeo.
*Signifi cativamente diferente do controle.
**Proposto como um prebiótico, mas não é estabelecido como tal.

Tabela 6. Fibras e peso fecal

bacteriana fecal de pacientes com SII foram observadas pela 
biologia molecular, como redução do número de lactobacilos 
e bifi dobactérias nos pacientes com quadros de diarreia 
predominante. A conhecida capacidade de alguns prebióticos 
em elevar tais componentes da microbiota poderia, em princípio, 
corrigir desbalanços e suas consequências.

As bifi dobactérias e os lactobacilos não produzem gazes em 
seu metabolismo fi nal, embora seja do conhecimento geral 
que o consumo de certos prebióticos possa levar a aumentos, 
mesmo que discretos, da produção intestinal de gás, pela 
sua capacidade de gerar fermentação por outros grupos 
bacterianos. Em geral, tal produção não desencadeia qualquer 
tipo de manifestação negativa, sendo visto como favorável o 
uso de prebióticos em pacientes com SII, principalmente na 
forma diarreica.

A correlação entre distúrbios de ordem emocional e SII se faz pre-
sente. As alterações citadas podem estar correlacionadas também 
a impactos na fl ora intestinal, segundo alguns autores. 

Fonte: Macfarlane S, Macfarlane GT, Cummings JH. Review article: prebiotics in the gastrointestinal tract. Aliment Pharmacol Ther. 2006;24(5):701-14.
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Figura 9. Relações entre fl ora intestinal e síndrome do intestino 
irritável

Fonte: Collins SM. - A role for the gut microbiota in IBS. Nat. Rev. Gastroenterol. Heptaol. 2014; 11: 497-505.

Diarreias infecciosas e diarreias pelo uso de 
antibióticos

As alterações na composição da fl ora, para um cenário dominado por bifi dobacté-
rias e lactobacilos, aumentam a resistência do intestino à colonização por agentes 
patogênicos. Além disso, a utilização de oligo ou monossacarídeos como recepto-
res na luz pode interferir na fi xação desses mesmos agentes à mucosa. 

Estudos experimentais em modelos com inoculação de Clostridium diffi cile em 
culturas de microbiota fecal humana, mostraram que a adição de FOS, GOS e 
inulina reduziu o número do agente agressor e aumentou o de bifi dobactérias.

Em estudos com humanos, notou-se uma redução dos sintomas em pacientes 
com diarreia por Clostridium diffi cile, tratados com metronidazol e vancomicina, 
com o emprego de FOS (8,3% contra 34% de placebo), assim como uma redu-
ção do tempo de internação. 

Dieta
• Gordura
• Carboidrato fermentável

Função imunológica 
alterada no hospedeiro.
Reconhecimento bacteriano 
via TLR alterada.
Secreção anormal de 
citocina e de quimiocina 
produzidas por células de 
imunidade inatas.
Secreção de peptídeos 
antimicrobianos alterada. 

Ativação imunológica e 
infl amação leve.

Estresse e comorbidade 
psiquiátrica
• Ativação do HPA
• Ativação do sistema 
nervoso simpático

Fisiologia intestinal alterada.
Motilidade e trânsito 
anormais.
Secreção de mucina 
alterada.
Aumento da permeabilidade 
intestinal.
Função do sistema nervoso 
entérico e de liberação 
hormonal alterada.

Disbiose

Instabilidade da fl ora intestinal causa disfunção intestinal crônica.

Fatores ligados aos 
hospedeiros alteram o 
habitat na fl ora intestinal.

SII

TLR – receptores do tipo Toll • HPA – eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal • SII – síndrome do intestino irritável

Flora intestinal instável 
contribui para um 
habitat instável.

Doença diverticular 

Estudos epidemiológicos que se seguiram às 
observações de Burkitt a respeito de neopla-
sias intestinais e consumo de fi bras mostraram 
que a diverticulose se consiste em uma doença 
de países industrializados, principalmente na-
ções do ocidente. Estudos de necropsias de-
monstraram uma prevalência de até 50% em 
indivíduos acima de 70 anos de idade nessas 
populações, correlacionados com o baixo con-
sumo de fi bras.

Fisiologicamente, tal fato pode ser explicado 
pela lei de Laplace. As fi bras da dieta levam a 
aumentos no bolo fecal, aumentos no diâmetro 
do cólon e reduções na pressão intraluminal.

Estudos experimentais, em que foram avalia-
dos animais em diversos grupos, demonstra-
ram que uma dieta pobre em fi bras foi capaz 
de produzir o surgimento de divertículos em 
ratos, considerando parâmetros como fi bras na 
dieta, débito fecal, tempo de trânsito intestinal 
e desenvolvimento de divertículos. Houve uma 
clara correlação entre as dietas pobres em fi -
bras e o aumento no tempo de trânsito, débito 
fecal e surgimento de doença diverticular.

Nos casos de doença estabelecida, estudos 
demonstram que o uso de dietas ricas em fi -
bras são recomendáveis, pois podem reduzir os 
sintomas de fl atulência e cólicas frequentes – 
além da obstipação propriamente dita, embora 
não sejam capazes de provocar a redução de 
divertículos já instalados – ou ser de utilidade 
durante crises de diverticulite.

Câncer de cólon

Dados do Ministério da Saúde apontam que o 
câncer de cólon é a terceira neoplasia mais letal 
em homens e a quarta em mulheres no Brasil, 
podendo ocupar o quarto ou quinto lugar no 
mundo.

Em 1969, Burkitt relatou, após grande estudo 
populacional, que doenças intestinais como di-
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verticulose e câncer colorretal eram praticamente ausentes em 
populações africanas que consumiam grandes quantidades de 
fi bras. Essa alegação desencadeou uma série de estudos ava-
liando a correlação entre dieta e doenças intestinais, gerando 
uma boa dose de polêmica por causa dos resultados confl itan-
tes, embora avaliações da década de 1990 tenham indicado um 
possível efeito benéfi co.

Frequentemente associado a situações de risco multifatorial, o 
câncer intestinal surge como outra condição em que o efeito 
prebiótico foi suposto como benéfi co por vários autores. Diver-
sos estudos experimentais relataram uma redução na incidên-
cia de tumores intestinais em animais alimentados com certos 
prebióticos. Tanto nesses casos quanto em estudos observacio-
nais em humanos, a grande alteração observada na fl ora foi 
a elevação nas quantidades de bifi dobactérias da microbiota.

Estudos epidemiológicos e clínicos sugerem que uma dieta pobre 
em gorduras e rica em fi bras exerça papel protetor contra o desen-
volvimento de câncer colorretal. Esses mecanismos de proteção 
pelas fi bras dão-se na fi siologia do intestino (aumento do trân-
sito intestinal e do bolo fecal, diluição dos constituintes fecais) e 
sobre o ambiente intestinal (modifi cação da microfl ora, alteração 
do metabolismo dos sais biliares e da absorção de carcinógenos, 
diminuição do pH colônico e aumento da concentração fecal de 
AGCC). Além disso, o butirato exerce in vitro ação supressora na 

Obesidade

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a obesidade 
o problema número um da saúde pública mundial, causando 
grande preocupação entre os profi ssionais da área.

Mudanças no hábito alimentar, o aumento da inatividade física 
e do sedentarismo são considerados fatores cruciais para expli-
car a dimensão desse problema.

Há várias defi nições para a obesidade, a mais sintética e atual é 
a de Edwards, que defi ne o obeso como portador de uma doen-
ça endócrino-metabólica, crônica, heterogênea e multifatorial, 
caracterizada pelo excesso de peso e de gordura no corpo. 

A obesidade representa grave risco para saúde, pois está asso-
ciada a um grande número de estados patológicos, entre eles a 
hipertensão, o diabetes, as coronariopatias e as desordens lipídi-
cas. Ela também é considerada fator de risco para alguns tipos 
de câncer e está ligada a problemas articulares, cálculos biliares 
e problemas respiratórios.

Diversos estudos mostram que dietas ricas em fi bras podem 
prevenir ou auxiliar no tratamento da obesidade. Segundo mui-
tos estudos recentes publicados, o consumo de fi bras solúveis e 
insolúveis proporciona saciedade, diminuindo assim a sensação 
de fome. De acordo com as pesquisas, dietas com pelo menos 

Gráfi co 3. Relação entre consumo de fi bras e risco de câncer colorretal

Fonte: Aune D, Chan DS, Lau R, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, et al. Dietary fi bre, whole grains, and risk of co-
lorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ. 2011;343:d6617.

proliferação celular, inibe síntese 
de DNA, regula a diferenciação 
de células neoplásicas cultivadas 
e tem efeito modulador na estru-
tura primária da cromatina.

Devemos considerar que a in-
trodução de fi bras tardiamente 
na dieta pode não surgir efeitos 
positivos, uma vez que estaríamos 
expostos a diversos outros fatores 
negativos por longos períodos an-
teriores a essa intervenção, o que 
também difi culta uma plena in-
terpretação dos resultados dos 
estudos atuais. Mesmo assim, 
recente metanálise demonstrou 
reduções no risco relativo de car-
cinomas colorretais em relação 
dose-dependente com o consu-
mo de fi bras na dieta, conforme 
ilustrado (gráfi co 3).
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14 g de fi bra/dia por mais de 30 dias estão associadas a uma 
diminuição de 10% no consumo de energia e a uma perda de 
peso de 1,9 kg após 3,8 meses.

Entre os mecanismos de ação das fi bras para auxiliar a redução 
de peso corpóreo vale ressaltar:

•  Contribuição na redução da densidade calórica da dieta em 
razão da alta capacidade das fi bras solúveis em reter água.

•  Estímulo da secreção salivar e do suco gástrico, favorecendo 
a sensação de saciedade em razão da maior necessidade de 
mastigação das fi bras.

•  Redução da velocidade do esvaziamento gástrico, diminuin-
do a fome e prolongando a sensação de saciedade.

Tabela 7. Mecanismos da fi bra alimentar na obesidade

Promove satisfação (Refeição com teor energético mais baixo)

• Aumento da massa e da viscosidade do alimento
• Diminuição do esvaziamento gástrico
• Redução do trânsito no intestino delgado
• Redução da absorção da gordura e dos carboidratos.
• Prolongamento do tempo da gordura no intestino = acaba com a sensação de fome
• Menos atraente = diminuição da ingestão

Promove saciedade (intervalos maiores entre as refeições)

• Prolongamento da fase intestinal de processamento e absorção dos nutrientes.
• Aumenta a secreção de hormônios intestinais (CCK, glucagon), prolonga a sen-

sação de saciedade e prolonga a ação de todos os peptídeos inibidores gástricos

Aumenta o esforço de ingestão do alimento

• Textura requer mais mastigação
• Afeta a secreção de insulina

Figura 10. Benefícios da perda de peso com a ajuda das fi bras

•  Diminuição da absorção de ácidos graxos e de 
sais biliares no intestino delgado.

A tabela 7 e a fi gura 10 exemplifi cam os mecanismos 
ligados à redução de peso associada ao uso de fi bras. 

Estudos em animais e dados de estudos observa-
cionais em humanos obesos sugerem que a com-
posição da microbiota intestinal é um fator de dife-
renciação entre obesos e não obesos, diabéticos e 
não diabéticos, pacientes com esteato-hepatite não 
alcoólica e sadios. De forma interessante, notou-se 
que as alterações da fl ora observadas podem ser 
revertidas por dietas e perda de peso. 

Modifi cações qualitativas e quantitativas em com-
ponentes específi cos da dieta (ácidos graxos, car-
boidratos, micronutrientes, pro e prebióticos) não só 
demonstraram poder de modifi car a composição da 
microbiota intestinal, mas também a modulação da 
expressão de certos genes do hospedeiro em tecidos 
hepático, adiposo, intestinal e muscular. Isso pode 
induzir ou modular a redução de massa gordurosa e 
distúrbios metabólicos associados com a função da 
barreira mucosa intestinal e a imunidade sistêmica.

A importância dos prebióticos no manejo da obe-
sidade em humanos é confi rmada por alguns estu-
dos intervencionais realizados até o momento, mas 
dados obtidos em estudos experimentais também 
vêm contribuindo fortemente para esclarecer no-
vos alvos moleculares potenciais na relação entre 
dieta e fl ora intestinal. As abordagens metagenô-
micas e metabolômicas podem elucidar quais bac-

térias, entre as trilhões presentes no intestino humano ou, mais 
especifi camente, quais genes podem participar no controle do 
metabolismo energético do hospedeiro, sendo relevantes para 
futuros desenvolvimentos terapêuticos. 

Nutrientes com propriedades prebióticas levam, por modifi ca-
ções na fl ora, a alterações nas funções endócrinas do intes-
tino (aumento nas células produtoras de GLP-1 e GLP-2) e 
modulação na ativação do sistema endocanabinoide intestinal 
e do tecido adiposo. Esses efeitos contribuem para melhorar 
a distribuição de proteínas juncionais (da zona occludens 1 e 
ocludina), reduzindo a endotoxemia e a infl amação sistêmica. 
Alterações na GLP-1 contribuem para reduzir a ingestão calóri-
ca, massa gordurosa, glicemia e resistência insulínica.
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Efeitos anti-infl amatórios 

Estudos experimentais demonstraram efeitos anti-infl amató-
rios das fi bras, relacionados ou não a estados de obesidade, os 
quais podem vir a ter importantes implicações na prevenção de 
diversas doenças.

Efeitos observados em obesos 

As desordens metabólicas relacionadas com a obesidade estão 
associadas a situações de infl amação. A prática dietética que 
visa limitar a obesidade terá indiretamente um efeito anti-infl a-
matório sistêmico. 

Embora a ingestão de fi bras afete o microbioma intestinal, ain-
da não está totalmente claro como essa alteração afeta a pre-
sença de obesidade no hospedeiro. Comparações de amostras 
fecais mostram que a obesidade está relacionada a aumentos 
de bactérias fi rmucutas e reduções das bifi dobactérias. Estudos 
que revelam uma superalimentação também mostram aumen-
tos da fl ora fi rmicuta em relação a bacteroides (onde se situam 
as bifi dobactérias).

Os possíveis meios pelos quais as fi bras podem infl uenciar a res-
posta infl amatória estão representados a seguir (fi gura 11). Estu-
dos epidemiológicos realçam que, enquanto reduzem os riscos de 
obesidade, diminuem o IMC e as anormalidades ligadas à exacer-
bação da resposta infl amatória sistêmica, inclusive induzindo que-
das em reconhecidos biomarcadores, como a proteína C-reativa. 

Em estudos em ratos geneticamente obesos (Zucker) e ca-
mundongos com obesidade induzida por dietas ricas em gor-
dura, a suplementação com compostos mistos de fi bras ou 
FOS reduziu o peso corporal e as citocinas infl amatórias ele-
vadas por causa da obesidade.

Suplementações com inulina de cadeia longa ou FOS em ra-
tos com dietas ricas em gordura resultaram em menor ganho 
de peso, menor acumulação de triglicérides hepáticos e menor 
suscetibilidade a danos hepáticos induzidos por drogas. 

Vários estudos intervencionais em humanos confi rmam o pa-
pel das fi bras na redução de IMC e na resposta infl amatória. 
Estudos de prevenção de diabetes e outros com pacientes de 
elevado risco cardiovascular demonstram que o total de fi bras 
ingeridas na dieta é inversamente relacionado ao IMC e com 
níveis circulantes de IL-6 e PCR. Em vários estudos, o efeito 
anti-infl amatório observado pelo uso de fi bras persistiu mes-
mo após a correção do IMC, sugerindo um papel específi co 
dessas fi bras, que não está relacionado apenas com a perda 
ponderal.

As tabelas a seguir ilustram alguns importantes estudos que 
correlacionam o uso de fi bras, obesidade e infl amação, tanto 
do ponto de vista epidemiológico (tabela 8) quanto do inter-
vencional (tabela 9).

Efeitos observados em não obesos

Uma dieta rica em fi bras (pelo menos 27 g/dia) e uma suple-
mentação na mesma dose foram capazes de reduzir igualmente 
a PCR, sendo essa redução mais acentuada em indivíduos ma-
gros e normotensos do que em obesos hipertensos.

O efeito anti-infl amatório das fi bras ao nível intestinal vem sen-
do alvo de vários estudos de doenças infl amatórias intestinais 
(DII). Apesar de não demonstrar benefício clínico percebido, a 
suplementação com FOS (15 g/dia) foi capaz de reduzir a IL-6 
(pró-infl amatória) e elevar a IL-10 (anti-infl amatória) em célu-
las dendríticas intestinais em pacientes com doença de Crohn 
ativa em comparação com o placebo.

Diferentemente de indivíduos saudáveis, os FOS não levam a 
aumentos importantes de bifi dobactérias em portadores de DII. 
Além disso, a suplementação de FOS em portadores de doença 
de Crohn pode se mostrar indesejável em virtude de sintomas 
intestinais, por exemplo, fl atulência e desconforto.

Figura 11. Fibras e modulação da infl amação em obesos

Fonte: Kuo, SM. The interplay between fi ber and the intestinal microbiome in 
the infl ammatory response. Adv Nutr. 2013;4(1):16-28.

Em pacientes com retocolite ulcerativa (RCUI), preparações bifi -
dogênicas juntamente com a medicação anti-infl amatória pro-
moveram reduções de citocinas circulantes.

Estudos com suplementação de fi bras vêm sendo conduzidos 
também em idosos e em crianças. Uma suplementação com oli-
gossacarídeos por 12 semanas reduziu marcadores sistêmicos 
de infl amação em idosos de baixo e de alto risco cardiovascular, 
apesar de não se confi rmarem alterações signifi cativas no mi-
crobioma por amostras fecais.
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Tabela 8. Evidência epidemiológica de uma associação negativa considerável entre ingestão de fi bra e indicadores 
de infl amação1

População Desenho do estudo Fibra Indicador
Tamanho 

da amostra

Adultos (20 anos de idade) NHANES, 1999-2000 Total Proteína C-reativa 3.920

Mulheres diabéticas (60 anos de 
idade)

Nurses’ Health Study Cereal Proteína C-reativa
TNF-α receptor 2

902

Adultos (20-70 anos de idade) SEASONS Solúvel
Insolúvel

Proteína C-reativa
Proteína C-reativa

524

Mulheres (pós-menopausa) Women’s Health Initiative Solúvel
Insolúvel

IL-6; TNF-α receptor 2
IL-6; TNF-α receptor 2

1.958

Adultos (50-71 anos de idade) Estudo NHI - AARP Total
Total

Morte por doença infecciosa
Morte por doença respiratória

567.169

Câncer de mama 
(mulheres, 18-64 anos de idade)

Estudo HEAL Total Proteína C-reativa 1.183

Adultos sem câncer EPIC coorte Cereal IL-6; 1β; IL-4; IL-5; IL-6; TNF-α 88

Adultos (25-70 anos de idade) EPIC coorte Total Morte por doença infl amatória 452.717

1. EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutricion (Investigação prospectiva europeia sobre câncer e nutrição); HEAL, Eating, Activity and 
Lifestyle Study (Estudo sobre estilo de vida, atividade e alimentação); SEASONS, Seasonal Variation of Blood Cholesterol Study (Estudo da variação sazonal do 
colesterol no sangue)

Tabela 9. Estudos clínicos da propriedade anti-infl amatória da fi bra com resultados positivos e negativos1

População Duração Ingestão de fi bra Mensuração Signifi cância

Bebês prematuros 3 dias -30 dias 1,5 g FOS/(kg.d) Morbidade infecciosa NS

Bebês a termo 6 meses 8 g FOS+GOS/L ↓ Episódios infecciosos P = 0,01

Adultos (18-49 anos de idade) 3 semanas Total (aprox.) 27 g/d2 ↓ Proteína C-reativa P < 0,05

Adultos obesos 3 meses 7 g/1.000 kcal - 
14 g/1.000 kcal

Proteína C-reativa
IL-6; fi brinogênio

NS
NS

Diabéticos 1 ano 14,4 g/1.000 kcal ↓ Proteína C-reativa
IL-6

P = 0,015
NS

Adultos, hipercolesterolêmicos 4 semanas 4,8 g pat β-glucan/d IL-6, IL-8; TNF-α
Proteína C-reativa

NS
NS

Idosos (70 anos de idade) 12 semanas 5,2 g FOS/L ↓ IL-6, TNF-α P < 0,05

Idosos com alto risco de doença cardiovascular 3 meses Total 22,2 g/d ↓ Proteína C-reativa
IL-6

P = 0,04
NS

Pacientes com colite ulcerativa 4 semanas 20 g -30 g GBF/d ↓ Atividade da doença P < 0,05

Pacientes com colite ulcerativa 2 meses 30 g GBF/d ↓ IL-6, IL-8; P < 0,05

Pacientes com doença de Crohn 4 semanas 15 g FOS/d ↓ IL-6, IL-10 em
resposta clínica em DC

P < 0,05 
NS

1. DC, célula dendrítica; FOS, Fruto−oligossacarídeo; GBF, gênero alimentício de cevada germinada; GOS, galacto-oligossacarídeos; NS, não signifi cante; OS, 
oligossacarídeos. 2. Estudos que aumentaram a ingestão total de fi bra para a quantidade indicada. Todos os outros estudos foram testes de suplementação da 
quantidade indicada.

Fonte: Kuo, SM. The interplay between fi ber and the intestinal microbiome in the infl ammatory response. Adv Nutr. 2013;4(1):16-28.
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Tabela 10. Concentração de butirato em amostras 
biológicas de humanos e animais de laboratório que 

foram ou não tratados com fi bra alimentar

Espécies Amostras Controle
Tratamento 
com fi bra 
(mmol/L)

Humanos Fezes 11,7 15

Rato Fezes 14,3 -

Rato Fezes 48-98 55-168

Camundongo Ceco 0,4 7,4,17,3

Rato Ceco 16 32

Rato Ceco Aprox. 3 Aprox. 17

Rato Ceco 8,3 11,7

Rato Cólon proximal 6 9,3

Rato Cólon distal 4,1 9,8

Rato Cólon 44 -

Humano Plasma 0,0020 Aprox. 0,0028

Fonte: Kuo, SM. The interplay between fi ber and the intestinal microbiome in 
the infl ammatory response. Adv Nutr. 2013;4(1):16-28.

asmáticos, e estudos experimentais mostram que alterações 
provocadas na flora normal de animais levou à promoção de 
respostas alérgicas pulmonares. Esse mecanismo pode expli-
car a ação das fibras dentro e fora do intestino no combate 
à inflamação.

Outro mecanismo proposto, podendo explicar tanto ações lo-
cais como à distância, passa pelos metabólitos gerados pelas 
bactérias da fl ora pelas fi bras. Muitos dos metabólitos gerados 
na luz intestinal podem ser recuperados no sangue e na urina 
e podem exercer efeitos anti-infl amatórios diversos. Embora o 
mecanismo pareça bastante lógico, a identifi cação exata dos 
possíveis metabólitos envolvidos ainda é campo de pesquisas, 
dada à grande diversidade de alterações provocadas pelas fi -
bras/microbioma em perfi s metabólicos plasmáticos. Algumas 
evidências in vitro sugerem efeitos dos ácidos graxos de cadeia 
curta como anti-infl amatórios, em particular o butirato. As de-
vidas correlações in vitro devem ser mais bem estabelecidas, 
e as concentrações de butirato no intestino e no plasma, em 
diferentes estudos, aparecem na tabela 10. 

Suplementação com GOS/FOS (8 g/litro de fórmula) nos pri-
meiros seis meses de vida em bebês com história familiar de 
atopia mostrou uma redução no número de infecções durante 
e após intervenções. Também observou-se menos manifesta-
ções alérgicas cumulativas nos primeiros dois anos de vida 
nessa população.

Em geral, os estudos apresentam benefícios, em grupos especí-
fi cos, do uso de fi bras quando há infl amação. Futuros estudos 
devem fornecer informações mais precisas, principalmente con-
siderando de forma mais detalhada os componentes da dieta 
das populações estudadas, fato que não foi totalmente obser-
vado nos estudos realizados até o momento. 

Mecanismos anti-infl amatórios propostos em não 
obesos 

O primeiro mecanismo proposto sugeriu que a atividade an-
ti-infl amatória das fi bras é inerente à sua estrutura química, o 
que acabou sendo comprometido em diversas pesquisas por 
diferentes difi culdades de ordem metodológica.

O segundo mecanismo possível sugere uma competição direta 
entre bactérias comensais e patogênicas, como já determinado 
em estudos in vitro. A produção de ácidos graxos de cadeia cur-
ta pelo microbioma normal cria um ambiente desfavorável para 
a colonização de bactérias patogênicas. Uma vez que as fi bras 
favorecem o crescimento de bactérias do microbioma normal, 
sua atividade anti-infl amatória também impede o crescimento 
de bactérias patogênicas.

O envolvimento de bactérias patológicas vem sendo docu-
mentado em modelos animais de DII e a suplementação de 
fibras fermentáveis tem se mostrado efetiva no controle da 
inflamação, conforme citado anteriormente. Curiosamente, 
um estudo epidemiológico mostrou que o uso de antibió-
ticos que afetam não só as populações de bactérias pato-
gênicas, mas também as comensais, está correlacionado a 
maiores riscos de DII. 

Além de promover a competição entre bactérias comensais 
e patogênicas -- a favor das primeiras --, é possível que as 
fibras, por essa facilitação, possam influenciar o sistema 
imunológico, exercendo uma atividade anti-inflamatória 
adicional. A interação entre o sistema imune e o microbioma 
vem sendo estudada em diversos modelos. A colonização de 
camundongos gnotobióticos com bactérias comensais pro-
moveu diferenciação de células imunes anti-inflamatórias e 
aumentou a expressão de citocinas com a mesma atividade. 
Um microbioma intestinal anormal foi descrito em pacientes 
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A proporção do butirato vai decrescendo do ceco para o cólon 
distal na maioria dos estudos. As concentrações de butirato nas 
fezes são da ordem de 13 mmol/L (assumindo que 1 g de peso 
seco é igual a 1 mL). As concentrações colônicas e fecais de ou-
tros ácidos graxos de cadeia curta, como acetato e propionato, são 
usualmente muito mais altas, da ordem de 1,36 mol/L. Entretanto, 
as concentrações plasmáticas de butirato e dos demais ácidos gra-
xos se encontram em uma faixa micromolar. As concentrações de 
butirato se elevam de 2,0 mmol/L a 2,8 mmol/L após uma refeição 
rica em fi bras. No caso de acetato e propionato, as concentra-
ções basais são mais altas, mas não se alteram com a ingestão 
de fi bras.

Algumas inconsistências foram citadas na literatura quanto 
às dosagens das substâncias anteriormente citadas, possivel-
mente pelas grandes difi culdades técnicas para as dosagens, 
principalmente a do butirato. Aprimoramentos nesse sentido 
podem elucidar melhor o verdadeiro papel do butirato na in-
fl amação, seu controle no microbioma e sua interação com as 
fi bras da dieta.

Hipercolesterolemia

As fi bras da dieta também infl uenciam nas concentrações de 
colesterol. Normalmente, as fi bras insolúveis, como a celulo-
se, a hemicelulose e a lignina, presentes nos grãos e vegetais, 
têm efeitos limitados nos níveis de colesterol, embora as fi bras 
solúveis, como as gomas e as pectinas encontradas em legu-
mes e frutas, tenham propriedades mais intensas de redução 
do colesterol. Além da substituição e/ou redução de alimentos 
hipercolesterolêmicos da dieta, as fi bras auxiliam a redução dos 
níveis de colesterol por três outros mecanismos. Primeiro, as fi -
bras podem atuar como agente sequestrador de ácidos biliares. 
Segundo, as fi bras provavelmente reduzem as taxas de aumen-
to da insulina pela redução da velocidade de absorção de car-
boidratos, retardando, assim, a síntese de colesterol. Terceiro, 
as fi bras produzem AGCC, que são absorvidos pela circulação 
portal e inibem a síntese de colesterol (Figura 12). 

Enquanto a suplementação com a inulina demonstrou uma 
redução de colesterol total em animais normolipêmicos, assim 
como uma redução no colesterol hepático e em lesões arteriais 
ateroscleróticas; os mecanismos envolvidos nos mesmos efeitos 
observados com os FOS ainda carecem de melhor elucidação. O 
aumento do débito biliar fecal causado pelos FOS e a inibição 
da síntese de colesterol hepática causada pelo propionato da 
fermentação intestinal podem exercer tal efeito. Outros estudos 

sugerem que as bifi dobactérias possam assimilar o colesterol 
diretamente, e os FOS, sendo uma forma de propiciar seu cres-
cimento, favoreceriam tal ação nos idosos. 

Estudo clínico demonstrou que a adição de 10 g de FOS a uma 
dieta pobre em fi bras em idosos constipados elevou a concen-
tração de bifi dobactérias intestinais, reduziu marcadores de es-
tresse oxidativo e colesterol total, mesmo após 28 dias de sus-
pensão da suplementação. Possivelmente, o efeito prebiótico 
bifi dogênico foi o grande responsável pelos resultados positivos 
observados. 

Figura 12. Mecanismo sugerido dos efeitos redutores 
do colesterol das fi bras

Fonte: The Colon Cancer, Diverticulitis, Diverticulosis and Digestion Health 
Zone. “What are the Benefi ts of a High Fiber Diet?” [texto na internet, citado 
em 11 maio 2015]. Disponível em: http://www.colon-cancer-digestion-heal-
th-zone.com/highfi ber.html.

Diabetes

O diabetes mellitus é um distúrbio crônico caracterizado pelo 
comprometimento do metabolismo da glicose e de outras 
substâncias produtoras de energia, assim como pelo desen-
volvimento tardio de complicações vasculares e neuropáticas, 
gerando disfunção, danos ou falência de múltiplos órgãos, 
principalmente coração, rins, olhos, nervos e vasos sanguí-
neos. A principal característica do diabetes é o aumento da 
glicemia, decorrente da falta ou da diminuição de insulina cir-
culante, ou mesmo da resistência dos tecidos periféricos em 
utilizar a insulina disponível.
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A fi bra insolúvel geralmente não reduz os níveis sanguíneos 
de glicose ou colesterol. Já a fi bra solúvel torna-se viscosa 
quando misturada com água, aumentando o tempo de 
trânsito intestinal e retardando o esvaziamento gástrico 
e a absorção de glicose. De acordo com estudos recentes, 
alimentos suplementados com fibras solúveis melhoram 
a curva glicêmica e a glicemia pós-prandial em indiví-
duos sadios e diabéticos. As fibras também aumentam a 
sensibilidade periférica à insulina. Entre os inúmeros be-
nefícios que a fibra traz para os portadores de diabetes, 
destacam-se: 

• digestão e absorção lentas dos nutrientes;

• diminuição da glicose plasmática pós-prandial;

• aumento da sensibilidade dos tecidos à insulina;

• aumento do número de receptores de insulina;

• estimulação do uso da glicose;

• controle da produção hepática de glicose;

• diminuição da liberação de hormônios contrarregulado-
res (glucagon);

• diminuição do colesterol sérico;

• diminuição dos triacilglicerois séricos em jejum e pós-
-prandiais;

• possível atenuação da síntese de colesterol pelo fígado;

• possível aumento da saciedade entre as refeições.

As fibras prebióticas podem ser úteis na prevenção e no 
tratamento da resistência insulínica, diabetes e obesida-
de. Publicações recentes exploram como a flora intestinal 
pode controlar o metabolismo energético do hospedeiro 
e regular a adiposidade corporal. Vários estudos focam a 
ligação entre a composição das bactérias da flora intes-
tinal e a manutenção da glicemia em pacientes acima do 
peso e com diabetes. Diversos compostos derivados de 
certas bactérias intestinais estão relacionados a pertur-
bações na homeostase de glicose, incluindo os lipopolis-
sacarídeos derivados de Gram negativos.

Alguns nutrientes com propriedades prebióticas podem 
induzir as modificações necessárias na flora em favor 
de componentes benéficos ao metabolismo da glicose, 
tanto pela modificação da função endócrina do intestino 

quanto pelo reforço induzido pelo trofismo na parede 
intestinal. Estudos intervencionais em pacientes diabé-
ticos vêm sendo conduzidos no sentido de definir qual 
é a melhor estratégia a ser adotada visando a tal tipo 
de resposta. 

No final dos anos 1990, foram realizadas pesquisas rela-
cionadas aos fatores hormonais e sua relação no contro-
le glicêmico, sendo, então, descoberta a importância do 
hormônio GLP-1 (glucagon like peptide-1). O GLP-1 é um 
peptídeo derivado do proglucagon, encontrado em gran-
des concentrações na mucosa do íleo distal e no intestino 
grosso. Também é considerado um potente agente anti-
diabetogênico, porque estimula a secreção de insulina, 
inibe a secreção de glucagon e retarda o esvaziamento 
gástrico. Essas reações levam à redução da glicemia, per-
mitindo um melhor controle dela em pacientes diabéticos. 
Alguns pesquisadores têm avaliado a relação entre a pro-
dução de GLP-1 pelo consumo alimentar, levando à des-
coberta de que, dependendo da dieta ofertada, pode-se 
encontrar maior ou menor produção de GLP-1. As fibras 
solúveis altamente fermentáveis produzem grandes quan-
tidades de AGCC, e estes são potentes estimuladores da 
secreção de GLP-1.

Estudos recentes sobre a fl ora intestinal e a patogênese da 
resistência insulínica afi rmam que a microbiota é capaz de 
exercer algum controle sobre o metabolismo energético do 
hospedeiro e também sobre o desenvolvimento de adipo-
sidade. Cada vez mais se estabelece uma ligação entre a 
composição e a atividade da fl ora intestinal com o controle 
glicêmico relacionado a obesidade e diabetes.

Diversos compostos derivados de bactérias demonstraram 
atividade negativa sobre a homeostase da glicose, como os 
lipopolissacarídeos de bactérias Gram negativas. Entretan-
to, os nutrientes com propriedades prebióticas foram capa-
zes de ajudar no controle glicêmico de diabéticos obesos e 
não obesos, modulando as funções endócrinas do intestino 
e reforçando a barreira da mucosa intestinal. 

A fi gura 13 exemplifi ca os mecanismos envolvidos na me-
lhora do perfi l glicêmico relacionada a fi bras alimentares, 
tanto diretamente no nível hormonal quanto na melhora 
da saciedade e redução de peso.
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Doenças cardiovasculares e 
mortalidade em geral

A modulação da composição e da atividade da microbiota 
pelo uso de fi bras mostra-se útil como adjuvante no trata-
mento de condições infl amatórias sistêmicas. Recentes evi-
dências sugerem que a inibição do processo infl amatório 
pode ter impacto na gênese de doenças cardiovasculares. 
Um estudo randomizado demonstrou a associação entre o 
consumo de fi bras na dieta e a redução de biomarcadores 
infl amatórios, como a proteína C-reativa.

Os FOS são pouco digeridos e seus efeitos de fermentação e de 
bifi dogenia são bem conhecidos na literatura médica. A idade 
avançada é uma condição da alteração da fl ora, com redução 
das bifi dobactérias e suas repercussões locais e sistêmicas, como 
redução na imunidade. Uma dieta bifi dogênica revelou-se ca-
paz de reduzir a formação sistêmica de radicais livres em idosos, 
os quais são parte importante na gênese de diversas doenças, 
como as degenerativas neurológicas, cardiovasculares e câncer. 

Estudos demonstram a correlação entre a suplementação 
com FOS e as elevações plasmáticas de antioxidantes, 
como alfa-tocoferol, e a redução da peroxidação lipídica, 
todos associados ao efeito bifi dogênico.

A fi gura 14 exemplifi ca as condições de desbalanço quanto 
à fl ora e ao metabolismo, gerando infl amação sistêmica e 
doenças cardiovasculares; e uma correção em que foi incluí-
do o uso de prebióticos com seus benefícios.

Conforme já ressaltado, dados recentes de estudos expe-
rimentais e estudos em humanos demonstraram efeitos 
benéficos de produtos com efeito prebiótico na homeos-
tase de energia, regulação da saciedade e manutenção 
do peso. Juntamente com os dados dos estudos em 
animais e humanos obesos, eles dão base às hipóteses 
que alegam que a flora intestinal (em particular, as bifi-
dobactérias) pode contribuir nos processos metabólicos 
associados à síndrome metabólica, obesidade e diabetes 
tipo 2, situações extremamente relacionadas a eventos 
cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais.

Figura 13. Correlações metabólicas envolvendo a microfl ora intestinal e as fi bras prebióticas
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É possível que tais efeitos estejam ligados, mesmo que não 
exclusivamente, a alterações na microbiota, resultantes do 
efeito prebiótico, embora ainda haja necessidade de mais 
estudos para afi rmar essa possibilidade.

Absorção de cálcio e saúde óssea 

Estudos em animais demonstraram há vários anos que a 
lactose e os galacto-oligossacarídeos (GOS) são capazes 
de melhorar a absorção do cálcio do leite em animais, 
assim como o magnésio e o ferro atuam em relação a FOS 
e inulina. Esse aumento na absorção mineral comprova-
damente levou a aumentos na massa óssea e preveniu a 
osteopenia nos animais analisados. 

Aparentemente, os prebióticos (FOS, GOS, inulina) au-
mentam a solubilidade do cálcio em ambientes de fer-

Figura 14. Fibras e risco cardiovascular

mentação, com redução do pH e aumento de ácidos 
graxos de cadeia curta. Embora não haja uma definida 
absorção de cálcio no intestino grosso em humanos, ela 
pode ser aumentada pelos prebióticos; fato particular-
mente observado em adolescentes, principalmente do 
sexo feminino. Estudos em adolescentes do sexo mas-
culino produziram resultados conflitantes, possivelmen-
te pelo uso incorreto das metodologias de medição da 
absorção por isótopos. 

A elevação da absorção colônica de cálcio pode ter valor 
tanto em pacientes saudáveis quanto naqueles com doen-
ças do intestino delgado, como celíacos, ou após gastrec-
tomias e cirurgias bariátricas.

A Tabela 11 ilustra os resultados de alguns estudos, avalian-
do a absorção de cálcio intestinal e o uso de prebióticos.
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Sujeitos N Prebióticos Desenho do estudo Para avaliar a 
absorção Resultado

Adolescentes M, 
14-16 anos 12 FOS 15 g ECR de alimentação 

(período de 9 dias)
44Ca
48Ca

Aumento da absorção fracionária
(48 ± 17-60 ±17)

Adolescentes F, 
11-14 anos 59 FOS 8 g FOS + inulina

Estudo de alimentação 
randomizado cruzado 
(período de 3 semanas)

46Ca 
42Ca

FOS efeito FOS/aumenta a absorção 
de insulina
(32 ± 10-38 ±10)

Adolescente F/M, 
9-13 anos 100 Mistura de inulina de

cadeia curta e longa 8 g
1 ano de suplemento 
na dieta

46Ca Melhora da absorção de cálcio. 
Densidade mineral óssea mais alta

M, 20-30 anos 12
Inulina 15 g 
FOS 15 g 
GOS 15 g

Estudo de alimentação 
randomizado cruzado 
(período de 21 dias)

44Ca
48Ca

Não afetou a absorção de cálcio ou 
ferro

M 9 Inulina
Estudo de alimentação em 
delineamento em quadrado 
latino (período de 28 dias)

Balance
Aumento signifi cante da absorção. 
Não afetou o magnésio, o ferro ou 
o zinco

Mulheres 
pós-menopausa, 
50-70 anos

12 FOS 10 g ECR de alimentação 
(período de 5 semanas)

44Ca e balance Nenhum efeito

Mulheres 
pós-menopausa, 
55-65 anos

12 TOS 20 g ECR cruzado 
(período de 9 dias)

44Ca
48Ca

Aumento da absorção de Ca
(21 ± 7-24 ±7)

8 homens e 
7 mulheres, 
25-36 anos

15 FOS 0,8 g -1,1 g
Absorção a partir de 
bebidas com leite 
fortifi cado

42Ca
43Ca
44Ca

Nenhum efeito

ECR, estudo clínico randomizado 
Fonte: Mc Farlane S. et al.  - Review article: prebiotics in the gastrointestinal tract. Aliment Pharmacol Ther. 2006;24:701-714.

Tabela 11. Prebióticos e absorção de cálcio intestinal

Conclusão
O prêmio Nobel de 2005 em Fisiologia e Medicina conce-
dido a Robin Warren e Barry Marshall serve como ponto 
de refl exão para o grande potencial de interface entre a 
fl ora bacteriana e o hospedeiro na gênese de doenças e 
para a manutenção da saúde. A manipulação da fl ora in-
testinal pode ser uma nova fronteira para a prevenção e o 
tratamento de doenças que vêm se tornando grandes pro-
blemas da humanidade, abrindo um horizonte na prática 
clínica e para mais pesquisas. 
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