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     Introdução 

 Os probióticos possuem três vias de mecanismos de ação, o primeiro deles sugere 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 mecanismo e a alteração do metabolismo microbiano, através do aumento 

ou da diminuição da atividade enzimática. 

O terceiro e o estimulo da imunidade do hospedeiro, através do aumento dos níveis 

de anticorpos e o aumento da atividade dos macrófagos. 

As atividades dos pro bióticos podem ser divididas em efeitos nutricionais, fisiológicos 

e antimicrobianos. 
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     Descrição 

Os probióticos tem sido apresentados com eficácia em diversas condições clinicas, 

variando entre as diarreias infantis, enterocolite necrosante, diarreia associada a 

antibioticoterapia, colite recidivante, infecções por H. pylori, doença inflamatória intestinal e 

outras doenças urogenitais femininas infecciosas e decorrentes de procedimentos cirúrgicos. 

Independentemente de sua etiologia, a diarreia infecciosa está associada com uma 

modificação do complexo ecossistema intestinal, levando a colonização por bactérias 

patogênicas. Nos últimos anos, as pesquisas sugerem que a ingestão de microrganismos vivos 

possa desempenhar importantes papeis na prevenção ou tratamento de doenças intestinais. 

Estes organismos podem ter efeitos diretos contra patógenos entéricos e/ou indiretos através 

da modulação da flora por efeitos endógenos ou por mecanismos diretos sobre o sistema 

imunológico. 

Saccharomyces boulardii apresenta algumas modificações estruturais e genéticas que 

possibilita sua melhor sobrevivência e adaptação ao ambiente ácido. Diversos estudos 

demonstram que S. boulardii atua como agente anti-inflamatório por reduzir a expressão de 

citocinas inflamatórias (IL-8, IL- 6, IL-1B, TNF-α e IFN-γ) e reduzir a inflamação por bloqueio 

do NF-κB e da ativação de MAPK, além de vários outros mecanismos. Além disso, 

Sacharomyce boulardii pode induzir um efeito protetor modulando tanto a imunidade inata 

quanto a adquirida em resposta aos agentes patogênicos. Sacharomyce boulardii inibe 

secrecoes hidroeletroliticas em infecções por Vibrio cholerae, reduzindo a diarreia. 

 
  

   Estudos 

• Eficiência na diarreia aguda infantil: 

Estudo demonstra que S. boulardii e seguro e apresenta efeitos benéficos em crianças 

com diarreia aguda 

 



 

 

• Doença de Crohn e Colite Ulcerativa: 

Estudo demonstra que o S. boulardii controla a inflamação (inibição da co-estimulação 

de células T e a migração e a inflamação associada a mobilização de DC) e promove a 

restauração do epitélio na colite ulcerativa. 

 Eficácia na diarreia associada à antibioticoterapia: 

Estudo demonstra que S. boulardii é eficaz na redução dos episódios de diarreia 

durante a terapia com antibióticos.  

 Eficácia na síndrome do intestino irritável: 

Estudo comprova que a suplementação de S. boulardii melhorou o perfil de citocinas, 

a histologia e a qualidade de vida dos pacientes com síndrome do intestino irritável.  

 
 

     Indicações 

  Diminuição dos sintomas relacionados a rinite alérgica; 

 Diarreia associada ao uso de antibióticos; 

 Doenças recorrentes associadas ao Clostridium difficile; 

 Diarreia aguda em crianças; 

 Diarreia associada as desordens intestinais; 

 Doenças inflamatórias intestinais; 

 Síndrome do Intestino Irritável; 

  

     Contraindicações 

Não possui contraindicações. 

 

 



 

 

 

     Reações Adversas 

Algumas pessoas podem apresentar flatulência ou constipação durante a 

administração. Em algumas crianças ou lactentes, pode-se observar odor de fermento nas 

fezes, sem qualquer significado nocivo. 

 

     Precauções 

Armazenar em ambiente com temperatura entre 15 a 25o C. Pacientes 

Imunossupremidos não devem administrá-los, somente com orientação médica. 

 
 

     Concentração Recomendada 

É recomendado o uso de 250 a 1000mg por dia. 

 O tratamento pode durar de uma semana a quatro semanas, dependendo do quadro 

de diarreia ou doença do paciente. 
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