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     Descrição 

O Lactobacillus paracasei é uma espécie de bactéria gram-positiva, não patogênica, 

que é naturalmente encontrada em diversos nichos, incluindo produtos lácteos, carnes, 

vegetais além de também residir no trato gastrintestinal dos seres humanos e animais. As 

bactérias do grupo Lactobacillus casei têm sido amplamente estudadas com relação a suas 

propriedades promotoras à saúde. Utilizada como probiótico, permite a melhora do equilíbrio 

microbiológico estabilizando enzimas digestivas, ativa e regula respostas do sistema 

imunológico associadas à mucosa intestinal, oferecendo proteção contra patógenos. 

 Várias funções benéficas ao organismo humano têm sido atribuídas ao consumo 

regular de alimentos contendo bactérias desse grupo. Além disso, há evidências que sua 

administração melhora a integridade do intestino e a atividade metabólica das células 

intestinais, estimulando respostas imunológicas, reduz sintomas gastrintestinais 



 

 

consequentes do tratamento com certos antibióticos e protege as células epiteliais dos danos 

induzidos por E. coli, prevenindo alterações da morfologia celular, formação de lesões e 

aumento da permeabilidade intestinal.  

 
  

   Estudos 
 

  DIMINUIÇÃO DE SINTOMAS RELACIONADOS À RINITE ALÉRGICA:  

Estudo que avaliou o efeito do L. paracasei em pacientes com rinite alérgica de pólen de 

gramíneas tratados com loratadina e apresentando alteração à qualidade de vida, durante 

cinco semanas, demonstrou que esta suplementação proporciona melhora da qualidade de 

vida e ainda, reduz significativamente os sintomas oculares dos indivíduo. Outro estudo 

avaliou o efeito do L. paracasei como adjuvante na terapia com L-cetirizina em crianças com 

rinite alérgica perene, durante doze semanas, demonstrou que esta suplementação 

proporciona melhora significativa nos sintomas individuais de espirros, coceira no nariz, olhos 

inchados, mesmo após interrupção do tratamento regular com L-cetirizina. 

  

 MELHORA DOS SINTOMAS DE CRIANÇAS COM DIARREIA NÃO INDUZIDA POR 

ROTAVÍRUS:  

 A terapia com L. paracasei auxiliou na melhoria dos sintomas de crianças com diarreia 

não induzida por rotavírus. O consumo de leite fermentado contendo a cepa Lactobacillus 

casei também foi relacionado com a redução de episódios de diarreia.  

 
 

     Indicações 

• Diminuição dos sintomas relacionados a rinite alérgica;  

•Redução de sintomas, como diarreia, decorrentes do tratamento de infecções com 

antibiótico;  



 

 

•Modulação do sistema imune cutâneo;  

 
 

     Concentração Recomendada 

1.000.000.000 – 10.000.000.000 UFC/dia. 
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