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     Descrição 

Lactobacillus bulgaricus é uma bactéria que, devido à sua ação benéfica para o sistema 

digestivo, costuma ser usada para a produção de iogurte. Seu nome é relativo à Bulgária, país onde 

foi inicialmente utilizada. Entre os séculos 13 e 18, a Bulgária estava sob o domínio do império 

Otomano e o turco era o idioma vigente, portanto, a palavra iogurte é provavelmente derivada da 

palavra turca “Yogurt” . 

O primeiro cientista a isolar estes lactobacilos foi o búlgaro Metchinkof, em 1908. Ele 

acreditava que este organismo era a fonte da saúde e longevidade dos que consumiam iogurte. Nos 

iogurtes produzidos comercialmente, o número destes importantes organismos é drasticamente 

reduzido, pelo tempo que decorre entre a produção e o momento do consumo, o que justifica o uso 

suplementar destes lactobacilos na forma de culturas concentradas. Lactobacillus bulgaricus é 

apresentado na forma de pó. 
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     Propriedades 

Lactobacillus bulgaricus é um microorganismo que ajuda a deter o crescimento descontrolado 

de leveduras (Candida sp.) do intestino grosso ao delgado e ajuda a estimular a regularidade . 

Lactobacillus bulgaricus produz lactase, a enzima responsável pela quebra da molécula da 

lactose no trato digestivo, e portanto, é útil para os que são intolerantes à lactose. 

Produz um ambiente intestinal ácido (ácido lático) que inibe fortemente os microorganismos 

indesejáveis.  

Não é uma bactéria colonizadora, mas contribui para o crescimento e a viabilidade dos 

microorganismos residentes benéficos (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum etc.), 

apoiando seu crescimento e sua atividade. 

O Lactobacillus bulgaricus ajuda o organismo a digerir carboidratos complexos e proteínas. De 

natureza proteolítica, pode facilmente quebrar proteínas. Ajuda a ampliar a biodisponibilidade de 

minerais, especialmente o cálcio. A absorção é duplamente importante em indivíduos intolerantes à 

lactose que podem também estar sofrendo de deficiência de cálcio dietético. Pode também produzir 

substâncias antimicrobianas antagonistas a vários microorganismos nocivos; para melhorar a 

digestibilidade de produtos lácteos e suavizar a intolerância à lactose; no alívio de distúrbios digestivos 

diversos; para deter o crescimento de bactérias e levedos patogênicos no trato digestivo. 

 
  

   Estudos 
 

Uso de suplementos probióticos (Lactobacillus acidophilus e bulgaricus) no tratamento de 

Síndrome do Intestino Irritável 

Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio funcional comum que afeta milhões de 

pessoas no mundo, alterando significativamente a sua qualidade de vida por isso é uma questão de 

consulta frequente.  A prevalência de SII na população em geral varia de 3-25% e estima-se cerca de 

3% de cuidados primários e 16% a 25% das consultas são gastrointestinais; devido a esta condição, a 

fisiopatologia é multifatorial e tem um curso benigno, caracterizada pela presença de sintomas 

gastrointestinais recorrentes, como dor abdominal e inchaço, juntamente com alterações nos hábitos 

intestinais, na ausência de distúrbios metabólicos ou estruturais que justificam sintomas, este 



 

 

desconforto pode mesmo conduzir a uma cirurgia desnecessária nesses pacientes.  Esta condição 

pode afetar qualquer pessoa, a qualquer momento, desde jovens a idosos e, muitas vezes, se 

sobrepõem a outras síndromes, como a fadiga crônica e dispepsia. Relegados por muito tempo como 

um distúrbio psicossomático hoje sabe a importância de fisiopatologia intestinal no componente 

neurológico, porém a etiologia ainda é mal compreendida e os sintomas podem estar relacionados ao 

estresse, depressão, ansiedade e outras manifestações psicológicas.  O tratamento consiste em 

suplementos com fibras, laxantes, ou loperamida dependendo se há constipação ou diarreia, anti-

espasmódico para reduzir a dor abdominal e antidepressivos ou ansiolíticos para reduzir o nível de 

tensão.  Estas terapias convencionais nem sempre têm bons resultados, dois terços dos pacientes são 

refratários ao tratamento, de modo que as terapias complementares têm sido procuradas em dietas 

especiais, hipnoterapia, terapia de conduta cognitiva ou plantas medicinais como Aloe vera. Embora 

essas terapias alternativas são a prova popular o suficiente, ainda não foram cientificamente avaliadas 

de maneira conclusiva. Porém diferentes mecanismos, hoje conhecidos, que estão envolvidos na 

fisiopatologia da SII, como por exemplo a associação com sobrecrescimento bacteriano abrem as 

portas para outros tipos de terapia complementar, tais como a utilização de pré e probióticos para 

melhorar os sintomas desta doença;  são vários os estudos realizados utilizando diversos tipos de 

probióticos, no entanto, as espécies mais estudadas têm sido Lactobacilos e Bifidobactérias,  com 

resultados mistos e ainda não conclusivos. Por outro lado, os ensaios clínicos para avaliar intervenções 

ou tratamentos ideais para SII, enfrentam a dificuldade de selecionar endpoints apropriados, porque 

eles não identificaram biomarcadores para a doença e os pacientes muitas vezes queixam-se de um 

amplo espectro dos sintomas, dos quais alguns são mais prevalentes e intensos do que outros. 

 Os probióticos são definidos como preparações de células microbianas ou componentes de 

células microbianas que podem ter impacto benéfico sobre a saúde humana, são microrganismos que 

fazem parte da microbiota intestinal e são incapazes de causa danos. São multiplos os probióticos 

usados atualmente em diferentes e diversas patologias gastrointestinais, tais como: prevenção de 

diarreia por antibióticos, doença inflamatória intestinal, infecção por Helicobacter, encefalopatia 

hepática, entre outras, Lactobacillos e Bifidobactérias apresentam os resultados satisfatórios na 

melhora dos sintomas da SII, em particular dor abdominal, diarréia ou constipação, na SII foi notado 

que os probióticos podem alterar a fermentação colônica, estabilizar a microbiota intestino e, 

também, ter um efeito imunomodulador no intestino. Muitos ensaios clínicos controlados utilizando 



 

 

probióticos têm demonstrado melhorar sintomas como flatulência e inchaço em SII. E é por estas 

razões que plantamos como meta, estabelecer se os suplementos de probióticos (Lactobacillus 

acidophilus e bulgaricus) como terapia convencional com antiespasmódicos (Brromuro pinavério) 

poderia melhorar os sintomas de pacientes com SII independente do seu tipo. 

Metodologia: Experimental, prospectivo e longitudinal, comparativo, multicêntrico 51 

pacientes foram avaliados, com uma idade média de 43 anos, em sua maioria mestiços, 75% (38) 

casadas e 55% (28) do sexo feminino (Tabela1). 

Grupo A (controle) recebeu terapia convencional (100 mg de brometo pinavério 2v/dx 21d) + 

placebo, especialmente formulado para o estudo, com as mesmas características externas do 

probiótico. 

O grupo B recebeu terapia convencional + PROBIÓTICOS NB probiótico GEL 

vacina. (Lactobacillus acidophilus e bulgaricus ≥ 10 7 UFC/100ml ) 10cc 2v x dia x 21 d foram excluídos 

os pacientes que receberam antibioticoterapia por 2 semanas antes do início do estudo.  

Os sintomas foram registrados,  previamente validados em escala piloto de freqüência e 

intensidade dos sintomas (excluindo os itens de qualidade de vida) no início e no final do tratamento. 

 

 



 

 

Resultados: Resultados: 51 pacientes foram avaliadas, com uma idade média de 43 anos, em 

sua maioria mestiços, 75% (38) casadas e 55% (28) do sexo feminino. Houve diferenças em quatro 

variáveis estatísticas: dor abdominal, intensidade da dor, dias de dor e pontuação geral no final da 

terapia. 

Conclusão: A suplementação de probióticos ( Lactobacillus acidophilus e 

bulgaricus) adicionado à terapia padrão com antiespasmódico, ajuda a melhorar os sintomas gerais 

da doença nomeadamente: dor abdominal, intensidade da dor, dias de dor, a pontuação total no final 

do tratamento, aumentando a eficiência terapia individual. 

 

 

     Indicações 

 • Os probióticos possuem atividades antimicrobiana, imunomoduladora, anticarcinogênica, 

antidiarreica, antialérgica e antioxidante. 

 
 

     Concentração Recomendada 

A dosagem normalmente utilizada é de 200 mg ao dia (que contém aproximadamente 2 

bilhões de UFCs). 
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