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products. At present, there is insuf� cient data to recommend 
the routine use of probiotic - and/or prebiotic -supplemented 
formulae. The Committee considers that the supplementation 
of formula with probiotics and/or prebiotics is an important � eld 
of research. There is a need in this � eld for well -designed and 
carefully conducted randomised controlled trials, with relevant 
inclusion/exclusion criteria and adequate sample sizes. These 
studies should use validated clinical outcome measures to as-
sess the effects of probiotic and/or prebiotic supplementation 
of formulae. Such trials should also de� ne the optimal doses 
and intake durations, as well as provide more information 
about the long -term safety of probiotics and/or prebiotics. Be-
cause most of the trials were company funded, independent 
trials, preferentially � nanced jointly by national/governmental/
European Union bodies and other international organisations, 
would be desirable.

Keywords: feeding, microbiota, modi� cation, paediatric 
nutrition

ABSTRACT
Infant formulae are increasingly supplemented with probi-

otics, prebiotics, or synbiotics despite uncertainties regarding 
their ef� cacy. The present article, developed by the Commit-
tee on Nutrition of the European Society for Paediatric Gastro-
enterology, Hepatology, and Nutrition, systematically reviews 
published evidence related to the safety and health effects of 
the administration of formulae supplemented with probiotics 
and/or prebiotics compared with unsupplemented formulae. 
Studies in which probiotics/prebiotics were not administered 
during the manufacturing process, but there after, for exam-
ple in capsules, the contents of which were supplemented to 
infant formula or feeds, were excluded. On the basis of this 
review, available scienti� c data suggest that the administration 
of currently evaluated probiotic and/or prebiotic -supplemented 
formula to healthy infants does not raise safety concerns with 
regard to growth and adverse effects. The safety and clini-
cal effects of 1 product should not be extrapolated to other 
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COMENTÁRIO

O uso dos probióticos e prebióticos na Indústria Alimentar 
tem vindo a despertar um interesse crescente como área de in-
vestigação, nomeadamente nos produtos dietéticos destinados 
aos lactentes.

Nos últimos anos, evidência cientí� ca tem vindo a ser com-
pilada sobre o papel da � ora intestinal, na manutenção e equi-
líbrio da saúde humana. Os probióticos (e os prebióticos como 
seus substratos), que parecem interagir com ela, poderão ser 
implicados na sua modulação, em fases precoces e determinan-
tes do desenvolvimento humano. 

De facto, a micro� ora intestinal é uma comunidade micro-
biana complexa. O estudo destas comunidades tem tido um enor-
me desenvolvimento como área de investigação nos últimos 30 
anos. As bactérias anteriormente encaradas como organismos 
primitivos, nas últimas décadas, tornou -se óbvio que possuem 
so� sticados comportamentos de grupo. Comunicam entre si e 
com o hospedeiro produzindo, recebendo e respondendo com si-
nais químicos, equivalente às hormonas nos seres eucariontes. 
Assim, apercebem -se do meio circundante, adaptando -se; têm 

uma consciência colectiva. Essa linguagem, o quórum sensing 
permite às bactérias sincronizar a expressão génica do grupo e 
assim actuar em uníssono. Mais, estes sinais são transmitidos 
às células eucariontes do hospedeiro e estas, por seu lado, pro-
duzem hormonas que sinalizam as bactérias, mediando relações 
simbióticas ou patogénicas entre as duas partes (micro� ora/hos-
pedeiro). Assim, a era metagenómica que estuda o material ge-
nético recolhido directamente de amostras do ambiente natural, 
permite o alargamento da abrangência do estudo quer de micro-
biomas (totalidade de microorganismos de uma comunidade, do 
seu genoma e das suas interacções, num determinado ambien-
te) por exemplo a micro� ora intestinal, quer de metabolomas (to-
talidade de metabolitos e outras moléculas sinalizadoras de uma 
amostra biológica, que são os produtos � nais da sua expressão 
génica), que dão um cenário muito mais completo da bioquímica, 
� siologia e microbiologia humanas. De facto, na microbiologia 
clássica o estudo da vasta maioria da diversidade microbiana é 
perdida quando usados os métodos culturais clássicos 1. Assim, 
esta plasticidade da expressão génica, modulação e programa-
ção metabólicas, decorrente de sinais ambientais em janelas crí-
ticas do desenvolvimento, imprimem um cunho único e pessoal, 
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ou seja, uma plasticidade semelhante na homeostasia humana, 
afectando mais ou menos directamente o desenvolvimento de 
um estado de saúde ou de doença, no imediato ou em deferido 2. 
Um exemplo será a plausível in� uência da micro� ora intestinal no 
metabolismo energético por diferentes mecanismos como sejam 
a extracção de energia a partir dos componentes não digeridos da 
dieta, a regulação do armazenamento de gordura (expressão do 
fasting -induced adipose factor  - FIAF), a regulação da lipogéne-
se através da regulação da expressão de enzimas como a aceil-
-CoA carboxilase (ACC) e a sintetase de ácidos gordos (FAS), e/
ou a expressão de proteínas como a carbohydrate responsive 
element binding protein (ChREBP),  a sterol responsive element 
binding protein (SREBP -1), ou ainda a regulação da oxidação 
dos ácidos gordos (actividade da AMP -activated protein kinase) 
3,4. Ainda outra característica destas comunidades bacterianas, 
mesmo em estirpes idênticas, diferenças no proteoma (o total 
das proteínas expressadas por um genoma) e/ou no secretoma 
(o total dos produtos segregados por estes microorganismos) 
podem ter impacto na funcionalidade destas comunidades, por 
exemplo de comunidades de probióticos (associados ou não 
a prebióticos como substrato), que podem estar na génese de 
resultados não concordantes da sua e� cácia 1,2.

Assim, a abordagem metagenómica poderá permitir o de-
senvolvimento da engenharia probiótica (probióticos recombi-
nantes) e a selecção racional de estirpes, podendo os probió-
ticos e prebióticos serem adicionados a alimentos tornando -os 
funcionais, ou ainda a sua utilização como “fármacos”, na pre-
venção e tratamento adjuvante de patologia. O uso apropriado 
do conhecimento do microbioma e metaboloma da comunidade 
micro� ora intestinal poderá permitir a compreensão das interac-
ções entre microorganismos comensais, probióticos e patogé-
nios e o seu hospedeiro a nível molecular, celular e populacional, 
nomeadamente através da identi� cação de substratos -chave e 
mediadores 1,2. 

Assim, numerosos trabalhos têm sido publicados e escru-
tinados em metanálises 5,6, no sentido de demonstrar evidência 
cientí� ca da e� cácia do uso dos probióticos na prevenção e/ou 
tratamento de diversas patologias tais como a diarreia aguda, a 
doença alérgica, a enterocolite necrotizante, a doença in� amató-
ria intestinal, entre muitas outras. 

Ora, o seu uso na alimentação do lactente parece assim 
pertinente, no sentido de obter precocemente tais pressupostos 
benefícios. O tipo de aleitamento, se materno ou com fórmula 
láctea, assume particular importância na nutrição do lactente, es-
pecialmente nas primeiras semanas de vida, nomeadamente na 
composição e modulação da micro� ora intestinal. 

De facto, o papel do aleitamento materno neste tema tem 
sido alvo de intensa investigação e interesse, no que se refe-
re a esse possível efeito programador e modulador não só pelo 
teor proteico, teor de colesterol, mas também pela presença de 
oligossacáridos com função prebiótica e pela presença de micro-
organismos com possível função probiótica 1,7 -9. 

Neste seguimento, recentemente, as fórmulas infantis têm 
vindo a ser cada vez mais suplementadas com probióticos (e/ou 
prebióticos) no sentido de aspirar à obtenção dos efeitos bené-

� cos para a saúde aventados anteriormente, apesar das fragili-
dades na evidência cientí� ca apurada da sua e� cácia. Diversos 
Comités de Peritos têm vindo a pronunciar -se sobre este tema. 
A  FAO/WHO, em 2002, bem como a  French Agency for Food 
Safety (AFFSA), em 2003, advertem quanto à segurança nos 
grupos de risco da suplementação das fórmulas infantis com pro-
bióticos. A Scienti� c Committee on Food of  European Commis-
sion, em 2004 não objecta a  adição de probióticos a fórmulas 
de continuação. A ESPGHAN (European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition), em 2004 aprova a 
adição a fórmulas de continuação e especiais; no entanto, o su-
plemento de outras fórmulas só poderia ter lugar sob supervisão 
médica. Este parecer da ESPGHAN foi revisto em 2011, após 
análise sistemática das publicações cientí� cas sobre o tema. 
Assim, o Comité de Nutrição da ESPGHAN da análise efectu-
ada não apurou efeitos clínicos consistentes na administração 
de fórmulas infantis suplementadas com probióticos antes dos 
4 meses; depois dessa idade a suplementação pode estar as-
sociada a alguns benefícios clínicos (exemplo, redução da inci-
dência de infecções gastrointestinais inespecí� cas), não sendo 
a robustez da evidência cientí� ca  su� ciente para recomendar o 
uso universal das formulas suplementadas com probióticos em 
lactentes. No entanto, acrescenta que em lactentes saudáveis 
estas fórmulas não parecem trazer problemas de segurança, 
nomeadamente no que respeita a crescimento e efeitos adver-
sos. Mais ainda, adverte e reforça que quer a segurança, quer 
os efeitos clínicos de um determinado probiótico não podem ser 
extrapolados para outros microorganismos, bem como adverte 
para a ausência de conhecimento quanto aos efeitos a longo 
prazo desta suplementação, mesmo após a sua cessação. Esta 
opinião é sobreponível à publicada em 2010 pelo Comité de Nu-
trição da Secção de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição 
da Academia Americana de Pediatria. 

Quanto à segurança, segundo metanálises recentes os pro-
bióticos parecem ser inócuos para o uso na população em geral 
10,11. Historicamente, desde épocas remotas que diversos grupos 
de alimentos eram fermentados como forma de conservação, 
especialmente o leite mas também os cereais, o peixe, os legu-
mes, e os frutos. Assim, os alimentos fermentados constituem 
um bom paradigma de tolerância, segurança e efeitos bené� cos 
efectivos, nomeadamente a hidrólise da lactose, a libertação de 
péptidos hipotensores e o efeito antimicrobiano 12 -14, que têm vin-
do a ser documentados. Este conhecimento e experiência acu-
mulados são certamente a alavanca para o uso dos probióticos 
na alimentação e, em particular, na alimentação do lactente. No 
entanto, existem grupos de risco, nomeadamente imunocompro-
metidos, doentes com risco acrescido de infecção (cardiopatia 
estrutural, cateteres) ou com compromisso da integridade intesti-
nal (pós -operatórios) em que o seu uso deve ser acautelado.                                                                                                                                    

Assim, o uso de probióticos e prebióticos na alimentação do 
lactente e, em particular a sua adição às fórmulas infantis, apre-
senta aspectos consensuais que devem ser considerados: 1) o 
impacto da complexidade de comunidades bacterianas endóge-
nas (micro� ora intestinal) e eventualmente exógenas (probióti-
cos) e a sua inter -relação no estado de saúde do hospedeiro; 
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2) historicamente há noção de e� cácia e segurança através do 
uso de alimentos fermentados há centenas de anos; 3) também 
parece pací� co aceitar a muito plausível importância da progra-
mação/modulação precoce da � ora individual pelos probióticos e 
prebióticos na prevenção da morbilidade a longo prazo.

Por outro lado, aspectos menos consensuais serão: 1) a 
ainda evidência cientí� ca frágil do benefício do uso de probióti-
co e prebióticos, nomeadamente pela ausência de marcadores 
� siológicos validados das funções da mucosa; 2) questões de 
segurança no seu uso (grupos de risco); 3) a falta de conheci-
mento da relação entre a estirpe, dose, modo de administração e 
efeitos a longo prazo por um lado, e a prevenção ou tratamento 
adjuvante da patologia alvo por outro.

Em conclusão, embora os probióticos e prebióticos (como 
substrato) não sejam de todo um conceito recente, estaremos 
certamente nos primórdios da exploração do seu potencial na 
prática clínica. Os efeitos postulados dos probióticos, mesmo 
que promissores, carecem de evidência cientí� ca inequívoca. 
Por isso, o seu papel na alimentação do lactente (fórmulas in-
fantis e outros alimentos a ele destinados), à luz da evidência 
cientí� ca actual, embora não parecendo veícular efeitos adver-
sos, não conferem de forma convincente benefícios clínicos de-
monstráveis pelos métodos vigentes que determinem o seu uso 
universal.

Helena Ferreira Mansilha1
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