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     Introdução 

    Probióticos são micro-organismos que ao serem administrados em quantidades 

adequadas, conferem benefícios para a saúde do hospedeiro. Eles são utilizados na prevenção 

e no tratamento de algumas patologias, como infecções do intestino, estômago e também 

melhora a imunidade do organismo. 

 A utilização de probióticos é recomendada a qualquer pessoa que queira favorecer o 

equilíbrio da microbiota intestinal.  

Controle de Peso 



 

 

O Lactobacillus gasseri é um probiótico que apresenta uma inovação no tratamento 

da obesidade pois possui a capacidade de promover a perda de peso e diminuição da gordura 

abdominal.  

  

 

     Descrição 

Lactobacillus gasseri é uma bactéria probiótica ácido lática que está naturalmente 

presente no organismo, no leite materno, e é essencial para o seu equilíbrio imunológico, 

porém recentemente estudos mostraram sua eficácia e inovação para o controle do peso. Ela 

tem a capacidade de melhorar o ambiente intestinal e realizar ações benéficas, incluindo a 

redução da gordura visceral em seres humanos com excesso de peso.  

 

 

     Propriedades 

Três possíveis mecanismos de atuação são atribuídos aos probióticos, sendo o 

primeiro deles a supressão do número de células viáveis, através da produção de compostos 

com atividade antimicrobiana, a competição por nutrientes e a competição por sítios de 

adesão.  

O segundo desses mecanismos é a alteração do metabolismo microbiano, através do 

aumento ou da diminuição da atividade enzimática. 

 O terceiro é o estímulo da imunidade do hospedeiro, através do aumento dos níveis 

de anticorpos e o aumento da atividade dos macrófagos. O espectro de atividade dos 

probióticos pode ser dividido em efeitos nutricionais, fisiológicos e antimicrobianos.  

Acredita-se que o efeito antiobesidade do L. gasseri seja atribuído ao aumento dos 

níveis de genes relacionados à oxidação de ácidos graxos e redução de genes relacionados à 

síntese destes ácidos graxos e ainda, aumento da expressão do GLUT4, principal 

transportador da glicose, e redução dos níveis de leptina e insulina4. Indivíduos obesos 

apresentam aumento do hormônio leptina circulante e uma resistência a ela, pois a maior 



 

 

fonte desse hormônio é o tecido adiposo subcutâneo. Ao ser administrado o L. gasseri impede 

o aumento de leptina plasmática. 

Além disso, outro estudo que avaliou o efeito dos L. gasseri sobre respostas lipídicas 

séricas pós-prandiais em indivíduos com níveis de triacilglicerol em jejum superiores a 

200mg/dl demonstrou que o consumo deste probiótico reduz os níveis séricos de ácido graxos 

não esteroides pós-prandiais e em jejum, sugerindo sua possível contribuição para a redução 

do risco de obesidade e diabetes mellitus tipo 2. 

 
  

   Estudos 
Eficácia do L. Gasseri (in vivo)  

De acordo com um estudo realizado com 210 adultos saudáveis com excesso de 

gordura abdominal receberam leite enriquecido com L.gasseri ou placebo durante 12 

semanas. No final do estudo, aqueles indivíduos que receberam o probiótico mostraram uma 

redução significativamente maior na gordura abdominal quando comparados ao grupo 

placebo.  

 

Eficácia do L. Gasseri (in vivo)  

Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que 

suplementos probióticos, especificamente o Lactobacillus gasseri, auxiliam adultos com 

tendência a engordar a ter sucesso na perda de peso. Ele foi feito com 87 pessoas acima do 

peso, que receberam uma dose diária de leite fermentado, com adição ou não de probióticos, 

durante 12 semanas. O grupo que recebeu o suplemento apresentou redução de 4,6% da 

circunferência da cintura e de 1,4% no peso, enquanto o grupo que não recebeu a bactéria 

não teve alteração. Os probióticos também previnem o corpo contra inflamações, como a 

artrite, e aumentam a imunidade - um estudo sueco concluiu que trabalhadores que têm 

contato com o Lactobacillus gasseri ficam menos doentes e faltam menos ao trabalho. 

 
 



 

 

     Indicações 

 • Perda de peso corporal;  

 •Diminuição de gordura subcutânea e gordura abdominal;  

 •Diminuição dos níveis de Leptina;  

 •Diminuição da resistência insulínica;  

 •Diminuição dos níveis de glicose no sangue;  

 •Regulação da microbiota intestinal;  

 •Redução do IMC;  

 •Auxilia pacientes intolerantes à Lactose.  

 
 

     Concentração Recomendada 

Recomenda doses de 2 à 5 bilhões UFC por dia. 
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