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     Introdução 

 De acordo com a Legislação Brasileira, probiótico é definido como um suplemento 

alimentar microbiano vivo, que afeta de maneira positiva o organismo por repor a microbiota. 

Estes promovem a estabilização da flora intestinal. São bastante procurados durante e após 

o tratamento com antimicrobianos, como os antibióticos, devido a perda da microbiota 

intestinal pelo uso de tais medicamentos. São também conhecidos como bioterapêuticos. A 

presença destes microrganismos aumenta os efeitos imunológicos, por impedirem a 

colonização de patógenos. 
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     Descrição 

 O leite e os leites fermentados têm sido largamente consumidos ao redor do mundo. 

Aos peptídeos bioativos derivados das proteínas do leite têm sido atribuídos benefícios para 

melhorar a saúde e reduzir o risco de doenças ou certas condições fisiológicas. Estudos têm 

apresentado nos últimos anos que os peptídeos bioativos apresentam ação anti-hipertensiva, 

efeitos antioxidantes e hipocolesterolêmicos, atividade opióide e ainda atividade ansiolítica 

capaz de aliviar os sintomas do estresse. 

Os Lactobacillus sp. pertencem aos membros de bactérias ácido lácticas e apresentam 

mais de 90 espécies descritas e algumas subespécies, as quais recebem muita atenção 

especialmente em virtude dos seus efeitos benéficos à saúde, que ainda incluem a 

contribuição para a digestão, estímulo do sistema imunológico e inibição de patógenos. Sabe-

se que a administração oral de lactobacilos está relacionada diretamente aos efeitos positivos 

sobre a microbiota intestinal, e neste conceito apresentamos como destaque o Lactobacillus 

helveticus. 

O Lactobacillus helveticus é uma bactéria produtora de ácido láctico que é 

frequentemente utilizada na produção de vários queijos, incluindo o Mozzarella, Cheddar, 

Parmesão e Suíço, além dos leites fermentados. Esta bactéria ajuda a melhorar o sabor ou 

prevenir o amargor. É conhecida como uma “bactéria boa”, sendo conhecida como 

probiótico. 

 
 

     Indicações 

 • Estresse, ansiedade e depressão; 

• Hipertensão; 

• Auxilia a normalizar os níveis de cortisol; 

• Promove a absorção de cálcio; 

• Sinergismo terapêutico com outras bactérias probióticas; 

• Coadjuvante na redução de risco de AVC e infarto do miocárdio; 



 

 

• Redução de ocorrência de doenças infecciosas em crianças em fase escolar. 

 
 

     Concentração Recomendada 

 É recomendado o uso de 19 milhões de UFC/dia. 

 Observação: Pacientes Imunossuprimidos não devem administrá-los, somente com 

orientação médica. 
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