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Aplicação da probioticoterapia
(Probióticos, prebióticos e 
parabióticos) na nutrição 

estética.

Prof. Dr. Bruno Zylbergeld

Definições:

Probióticos:

“Microrganismo vivo que administrado na dose correta cause benefício ao hospedeiro”

Roy Fuller 1989

Bactérias Leveduras

Melhores horários para administração Curava de crescimento bacteriano

Prebióticos:

“Qualquer fibra solúvel que promova o crescimento de probioticos”

Fibra solúvel:

“Qualquer carboidrato não digerível e fermentável.”

Inulina Polidextrose Alimentação

Parabióticos: (≠ ≠ ≠ Parabiose e simbiose ≠ ≠ ≠)

“Partículas microbianas”

MAMPs, (microbe associated molecular patterns)
PAMPs, (Pathogen associated molecular patterns)
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Microbiota:

“População microbiológica residente”

O estabelecimento da Microbiota

1o

Parto normal VS Cesária

2o

Ambiente Hospitalar

Contato Familiar

3o

Contaminação ambiental

4o

Manutenção da microbiota

Alimentação

Sistema imunológico adaptativo

A importância do microbioma Microbioma e Epigenética
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O processo digestivo Intervenções cirúrgicas

Reação de Maillard

D-aminoácidos

phip

Amônia

- GABA

- Butirato

Encefalopatia hepática não alcoólica

Alergia tardia tipo 
III

IgG 1, IgG 3 e IgG 4

Imunocomplexos
circulantes

Microbioma:

“Representa o sistema ecológico microbiológico e sua interação com o organismo”

Disbiose: Efeitos locais e sistêmicos

Disbiose
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Leaky Gut: (Caderinas, ocludinas e claudinas) (transglutaminases)

Intestino vazante, hiperpermeabilidade intestinal

De acordo com um estudo publicado no “Norwegian Medical

Journal” esse acometimento clínico é responsável pelo

estabelecimento inicial de várias doenças agudas e crônicas,

sendo atualmente relacionado com:

 Alergias

 Asma

 Autismo

 Doenças autoimunes

 Eczemas e psoríase

 Doenças inflamatórias intestinais

 Artrite reumatoide

 Síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS)

 Diabetes tipo 1 e tipo 2

Como detectar inicialmente o estabelecimento da

hiperpermeabilidade?

Existem 7 sintomas principais:

1. Sensibilidade alimentar (Alergia tardia tipo III)

2. Doenças inflamatórias intestinal

3. Doença autoimune

4. Problemas tireoidianos

5. Déficit na absorção

6. Condições inflamatórias cutâneas

7. Problemas comportamentais e Autismo

Imunidade

Particulas microbianas

Ácido Graxo de cadeia média e curta

Ácidos graxos polinsaturados

IGAs

Disbiose:

Hidratação tecidual

Processo inflamatório

LPS

Processo compressivo

Retenção hídrica

Produção de polifenóis nocivos

Probióticos e dermatites atópicas:
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Dermatites:

A dermatite é uma reação alérgica e/ou inflamatória capaz de atingir diversas áreas do corpo.

Não é uma doença infectocontagiosa necessitando tratamento específico e adequado.

As diferentes formas de manifestação da dermatite.

Dermatite de contato: ocorre
quando o indivíduo entra em
contato com alguma substância
reativa . Produtos de limpeza são os
exemplos mais frequentes entre as
substâncias que promovem este tipo
de dermatite.

Dermatite seborreica:
Surgimento de manchas
vermelhas e descamativas,
principalmente no couro
cabeludo. Pode atingir também
sobrancelhas e bordas nazais.
Em muitos casos a manifestação
é crônica e desencadeado por
fatores microbioçógicos.

Eczema numular:
Erupções cutâneas ou feridas
em forma de moedas. Atinge
geralmente, nádegas, pernas,
troncos e dorso dasmãos.

Dermatite atópica: trata-se de
doença complexa de origem
genética. Doença inflamatória
crônica e recidivante caracterizada
por lesões difusas, sensíveis e
ressecadas. 85% dos casos são
estabelecidos e diagnosticados na
primeira infância.
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Probióticos e Acne vulgar

Propionibacteriumacne

Probióticos e Acne vulgar

A recent investigation of 56 acne patients established that 
consumption of a Lactobacillus-fermented dairy beverage 
improved the clinical grade of acne over 12 weeks. 

While the addition of lactoferrin (an anti-inflammatory milk 
protein) to the probiotic beverage increased the efficacy of 
inflammatory lesion reduction, the benefits observed by 
unaccompanied probiotic drink consumption lend further 
support to the notion that probiotics have an adjuvant role to 
play in acne therapy.

The administration of Lactobacillus rhamnosus IMC 501 and
Lactobacillus paracasei IMC 502 minimised the systemic
oxidative stress, lipid peroxidation in particular, associated with
intense physical activity

Uso 
intensivo de 
Antibióticos.

It was also noted that oral consumption of 
the yeast Saccharomyces cerevisiae could 
improve both constipation and acne vulgaris 
(Hawk et al., 1917). This proves to be an 
interesting anecdote when considering new 
research on the ability of the yeast to 
improve the integrity of an unstable gut 
barrier (Generoso et al., 2010). 

Prebióticos:

Semear, adubar e regar para germinar.
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Parabióticos:

Particulas microbianas, MAMPs, PAMPs e receptores celulares

β-1 3/1 6-d-glucano (Betaglucano de levedura)

Porção solúvel via Dectin-1, porção insolúvel via CR3

Antibióticoterapia, disbiose e parabióticos

Sucesso é caminhar de fracasso em 
fracasso sem perder o entusiasmo!

Corra atrás de seus sonhos, se não 
vai trabalhar a vida inteira para 

quem correu!
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Facebook ≠ PubMed
OBRIGADO PELA ATENÇÃO


