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1. INTRODUÇÃO 

 

Há mais de duas décadas, foi reconhecida a importância das fibras alimentares, 

com estudos sobre sua química e fisiologia, que relacionavam o consumo de fibras com 

a prevenção de diversas doenças, como prisão de ventre, hemorroidas, câncer de cólon, 

entre outras, comuns na população ocidental habituadas com alimentos pobres em 

fibras. Mesmo que a fibra seja resistente à digestão na boca, estômago e intestino 

delgado no indivíduo, possui valor nutricional específico em razão de seu papel em 

manter a integridade funcional do trato gastrointestinal. Assim, as fibras fermentáveis 

podem ser degradadas no cólon, gerando ácidos graxos de cadeia curta que são 

absorvidos e utilizados como fonte de energia (SAURA-CALIXTO, 1993; PACHECO, 

1995; PENTEADO, 1995; SCHNELL, 1995). 

O consumo cotidiano de fibras alimentares orientadas por nutricionistas e órgãos 

oficiais está baseado na certificação de que as fibras alimentares possuem efeitos 

fisiológicos que são responsáveis por mudanças significativas nas funções 

gastrointestinais humanas (SAURA-CALIXTO, 1993; PACHECO, 1995; PENTEADO, 

1995; SCHNELL, 1995). 

A importância da fibra alimentar junto com a recomendação de seu consumo tem 

levado a indústria a desenvolver novos produtos enriquecidos com fibra. Uma maior 

ingestão de fibra alimentar pode ocorrer através de alimentos de origem vegetal, natural 

e processados ou enriquecidos com fibra (SAURA-CALIXTO, 1993). Assim como o 

consumo de suplementos alimentares.  
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2. TRATO GASTROINTESTINAL     

 

2.1. Anatomia do Sistema Digestório 

 

A divisão do sistema digestório compreende o tubo digestório e os órgãos anexos. 

Fazem parte do tubo digestório órgãos situados na cabeça, no pescoço, no tórax, no 

abdome e na pelve, tais como: cavidade oral, fauces, faringe, esôfago, estômago, 

intestinos (delgado e grosso) e o reto, que se abre no ânus, sendo assim aberto nas 

duas extremidades, boca e ânus, o que faz sua luz, pela qual transita o conteúdo, ser 

parte do meio externo (DANGELO, FATTINI, 2011). 

 

 

Figura 1: Sistema digestório (DANGELO, FATTINI, 2011). 

 

Na boca, ocorre o processo de mastigação iniciando-se assim o processo de 

digestão dos alimentos com a formação do bolo alimentar. A faringe faz parte do sistema 

respiratório e digestório; constitui passagem comum para alimentos sólidos, líquidos e 

ar. Assim, atua na deglutição e na respiração. O esôfago é o canal de passagem por 

onde o bolo alimentar é empurrado por meio de contrações musculares até o estômago. 

A luz do esôfago aumenta durante a passagem do bolo alimentar, impulsionado por 

contrações da musculatura de sua parede. Estes movimentos que são próprios de todo 
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o restante do tubo digestório, são denominados peristálticos e à capacidade de realizá-

los dá-se o nome de peristaltismo (DANGELO, FATTINI, 2011). 

No estômago, o bolo alimentar torna-se mais líquido e ácido passando a se 

chamar quimo. Após sofrer a ação das enzimas do suco gástrico, o bolo alimentar passa 

ao intestino delgado através da abertura de outro esfíncter estomacal – piloro 

(DANGELO, FATTINI, 2011). 

O intestino delgado inicia-se no piloro e nele são identificados três segmentos: 

duodeno, jejuno e íleo. Suas funções incluem completar a digestão, a absorção e a 

secreção. A digestão dos alimentos sofre a ação do suco entérico, que contém muco, 

enzimas e hormônios, responsáveis pela digestão de oligopeptídios e carboidratos. A 

túnica mucosa do intestino delgado é responsável pela absorção e, para isto, é 

especialmente adaptada, apresentando uma grande superfície de contato com o quimo 

(no vivente o intestino delgado pode ter o comprimento de 5 m, aproximadamente) e 

rica vascularização. Os produtos absorvidos são levados ao sangue e à linfa e 

conduzidos pelas veias e pelos linfáticos para a circulação portal e sistêmica, 

respectivamente. O duodeno é a parte inicial do intestino delgado e é onde o suco 

pancreático neutraliza a acidez do quimo e faz a digestão de proteínas, de carboidratos 

e de gorduras e onde a secreção biliar realiza a emulsificação das gorduras. O jejuno e 

o íleo não possuem limite nítido, por isso podem ser descritos em conjunto. O jejuno-

íleo apresenta numerosas alças intestinais e está fixado à parede posterior do abdome 

por uma prega peritoneal ampla, o mesentério. Entre as duas lâminas que constituem o 

mesentério encontram-se ramos da artéria mesentérica superior, nervos, diversas 

cadeias de linfonodos, vasos linfáticos e quantidade variável de gordura. A mucosa do 

intestino apresenta inúmeras pregas circulares que se salientam na luz intestinal e 

aumentam, significativamente, a superfície interna da víscera (DANGELO, FATTINI, 

2011).  

O intestino grosso corresponde a porção terminal do tubo digestório, sendo mais 

calibroso e mais curto que o intestino delgado. Suas funções mais importantes são a 

absorção de água e de eletrólitos, a eliminação dos resíduos da digestão e a 

manutenção da continência fecal. O intestino grosso é subdividido em: ceco, colo 

ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto (DANGELO, 

FATTINI, 2011). 
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Figura 2: Anatomia dos Intestinos Grosso e Delgado. 

 

2.2. Funções do Sistema Digestório e os microrganis mos 

 

O trato alimentar abastece o corpo com suprimento contínuo de água, eletrólitos, 

vitaminas e nutrientes através da ingestão de alimento. Esse processo requer 

movimentação do alimento pelo trato gastrointestinal, secreção de soluções digestivas 

e digestão dos alimentos, absorção de água, diversos eletrólitos, vitaminas e produtos 

da digestão, circulação de sangue pelos órgãos gastrointestinais para transporte das 

substâncias absorvidas e controle de todas essas funções pelos sistemas nervoso e 

hormonal local (GUYTON, HALL, 2011).  

O organismo humano vive em contato com microrganismos presentes na 

alimentação, no ambiente e principalmente habitando o nosso corpo. Nascemos 

estéreis, mas a partir do momento do parto, somos expostos a algumas bactérias e 

colonizados gradativamente por microrganismos, assim subsequentemente na 

amamentação e no dia a dia durante toda a vida. O trato gastrointestinal é habitado por 

milhões de bactérias, sendo algumas de origem patogênicas, porém, a maioria mantém 

a microbiota intestinal em equilíbrio e exercem algumas funções essenciais como ação 

antibacteriana, imunomoduladora e metabólica (BRANDT et al, 2006). 
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Figura 3: Desenvolvimento da microbiota intestinal e imunidade ao longo da vida de 

um indivíduo (WOPEREIS et al, 2014). 

 

A região mais habitada por bactérias no organismo é o colo (intestino grosso) que 

apresenta condições favoráveis devido ao acúmulo de nutrientes, o peristaltismo lento 

e ausência de secreções intestinais, diferentemente do estômago e no intestino delgado 

onde a ação dos sucos gástricos, da bile e a secreção pancreática eliminam as bactérias 

com a ajuda do peristaltismo intenso. Este peristaltismo é essencialmente responsável 

pela redução da microbiota no intestino delgado acelerando o transito do bolo alimentar. 

Consequentemente, o tempo de residência das bactérias é menor, impedindo sua 

proliferação nessa região (BRANDT et al, 2006). 

No intestino, as bactérias da flora normal (microbiota intestinal) auxiliam na 

digestão e absorção de nutrientes, uma vez que substâncias não digeridas que chegam 

no intestino são fermentadas pelas bactérias e transformadas em ácidos para serem, 

então, absorvidos pela mucosa (KAUL et al, 2011). 
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3. MICROBIOTA INTESTINAL 

 

O termo “flora normal” refere-se à população de microrganismos que habitam a 

pele e as mucosas dos indivíduos normais e sadios. Esses microrganismos possuem 

grande variedade e podem ser classificados em dois grupos:  

 

� Flora residente, também conhecida como flora normal, autóctone ou flora 

indígena: consiste em tipos relativamente fixos de microrganismos encontrados 

com regularidade em determinadas áreas e idades, e que, quando perturbada, 

recompõe-se prontamente. 

 

� Flora transitória ou alóctone: consiste em microrganismos não patogênicos ou 

potencialmente patogênicos, os quais permanecem na pele ou nas mucosas 

por horas, dias ou semanas, vindos do meio ambiente, e não se estabelecem 

permanentemente na superfície.  

 

Normalmente, os membros da flora transitória são de pouca importância enquanto 

a residente normal permanece intacta. Contudo, se a última for perturbada, os 

microrganismos transitórios poderão colonizar e proliferar, ocasionando doença 

(BROOKS et al, 2009). 

 

 

Figura 4: Ilustração da microbiota presente no intestino grosso.  
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3.1. Composição da microbiota  

 

O número de espécies que compõem a flora microbiana provavelmente é muito 

maior do que se conhece, sendo assim pode-se dizer que a compreensão da flora 

normal está em transição (BROOKS et al, 2009). 

No intestino de um adulto saudável, podem ser encontradas mais de 1014 células 

bacterianas, distribuídas num elevado número de espécies diferentes. Provavelmente, 

existem mais de 1.000 espécies bacterianas distintas em nosso trato intestinal (LENOIR-

WIJNKOOP, HOPKINS, 2003). 

A população microbiana do colo alcança 1010 a 1012 microrganismos por grama 

de conteúdo luminal, e supera em número o total das células encontradas no corpo 

humano. A população bacteriana é composta predominantemente por poucos gêneros 

bacterianos, porém altamente diversos quanto às espécies (BRANDT et al, 2006). 

A colonização da microflora depende da capacidade de adesão de algumas 

bactérias aos receptores nos sítios de ligação na mucosa intestinal e sua sobrevivência 

no organismo depende da competição aos substratos. Portanto, algumas espécies que 

possuem essas características tendem a colonizar de forma permanente o trato 

gastrointestinal. Existem também espécies que são externas ao ecossistema intestinal 

(alóctones ou transitórias) que não possuem certa capacidade de aderência à mucosa. 

A flora autóctone tende a ser estável devido as características citadas quanto às 

espécies bacterianas e número de colônias no decorrer do tempo, assim acompanhando 

o indivíduo durante toda a vida (BRANDT et al, 2006). 

Segundo BARBOSA e colaboradores (2010), a microflora intestinal forma um 

complexo ecossistema e as interações entre as bactérias são importantes, inclusive 

para o hospedeiro, pois compostos produzidos por algumas bactérias podem servir de 

nutrientes para outras. Algumas características dos hospedeiros são importantes fatores 

para a colonização do trato digestivo. O muco produzido por células caliciformes para 

lubrificar e proteger o epitélio digestivo da ação de bactérias e da digestão é capaz de 

reter um grande número de bactérias. Formado por polímeros de mucina, o muco, nome 

genérico de glicoproteínas, tem a função de proteção de mucosas. Essas moléculas 

apresentam esqueletos peptídicos e porções de carboidrato que atuam tanto como 

alimento para as bactérias como local de ligação. A natureza do carboidrato 

desempenha um papel importante na adesão de microrganismos porque a ligação entre 

a célula do epitélio digestivo e a bactéria depende de carboidratos específicos presentes 

na superfície da célula.  
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A capacidade dos microrganismos de aderir às células epiteliais e o longo tempo 

em que o bolo alimentar permanece no colo contribuem ativamente para a manutenção 

das comunidades bacterianas no intestino. A colonização bacteriana inicial no intestino 

de recém-nascidos e crianças é dependente do repertório de carboidratos inato dessa 

criança. Essa é uma das explicações para a variação da microflora intestinal entre os 

indivíduos (BARBOSA et al, 2010). 

 

 

Figura 5: Composição e localização da microbiota presente no organismo humano. 

 

3.2. Fatores que influenciam a colonização bacteria na no trato gastrointestinal 

 

Os fatores que influenciam a colonização bacteriana do trato gastrointestinal são 

simultâneos e interagem, de modo que um fator influencia ou altera o efeito do outro. 

No habitat intestinal existem mecanismos para estabilizar a comunidade bacteriana, de 

forma a manter a relação harmoniosa entre as bactérias residentes entre si, e entre 

estas e o hospedeiro. A estabilidade da flora é um processo que é mantido ativamente, 

através das inter-relações das bactérias entre si e entre estas e o hospedeiro (BRANDT 

et al, 2006). 
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Quadro 1: Fatores que regulam a colonização e a estabilidade da microflora 

intestinal.  

Fatores que regulam a colonização e a estabilidade da microflora intestinal 

Contaminação ambiental 

O padrão de colonização intestinal pode variar segundo as condições 

socioeconômicas. A baixa contaminação ambiental impacta no padrão da 

colonização intestinal dos recém-nascidos. A constante exposição das 

crianças nascidas em um país pobre ás novas cepas de enterobactérias 

aumenta a probabilidade de aquisição de cepas virulentas e de doenças 

entéricas infecciosas. 

Genética 

O genótipo determina o padrão de colonização, através dos sítios de adesão 

na mucosa intestinal. O controle da colonização estaria relacionado à 

disponibilidade e qualidade dos sítios de adesão. 

Sistema Imune 

Evidências experimentais de que o hospedeiro pode regular a população 

bacteriana através do sistema imune (IgA secretória sendo uma mediadora 

de seleção bacteriana). 

Quorum sensing 

Capacidade de interação entre as bactérias e as células do hospedeiro, em 

que a microflora modifica a expressão ou a atividade dos sítios de adesão 

das células da mucosa, através de mediadores moleculares. Esse processo 

decorre de sinais moleculares liberados no meio ambiente pela bactéria 

podendo ativar ou reprimir um gene. O estudo relata que determinadas 

espécies bacterianas poderiam interferir na colonização, ao alterar a 

fisiologia do hospedeiro. 

Uso de antibióticos 

O uso de antimicrobianos pode alterar o padrão de colonização intestinal 

resultando em um aumento de frequência da doença atópica. A redução da 

população bacteriana intestinal pode trazer, entre outras, consequências 

imunológicas. 

Tipo de parto 

Parto normal: a microflora é composta inicialmente da flora fecal materna, 

que contamina o canal de parto, e mais tarde, pelas bactérias presentes nos 

alimentos e no meio ambiente. Parto cesariano: não há participação da flora 

fecal materna e o meio ambiente torna-se inicial de contaminação (o 

estabelecimento de uma flora estável ocorre mais tardiamente). 

Alimentação 

Através de métodos moleculares, um estudo mostrou que entre 60 a 91% do 

total da comunidade bacteriana das fezes de recém-nascido em aleitamento 

materno era composta por Bifidobactérias, havendo pequena quantidade de 

espécies bacterianas com potencial patogênico, enquanto nas crianças em 

usos de fórmulas lácteas essa proporção era de 28 a 75% 

Fonte: Adaptado de BRANDT et al, 2006. 
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3.3. Ações da microbiota sobre o hospedeiro 

 

Segundo BRANDT e colaboradores (2006), as bactérias são conhecidas por sua 

capacidade de desencadear infecção, mais do que por seus efeitos benéficos. Alguns 

estudos clínicos e experimentais têm evidenciado que a interação micróbio-hospedeiro 

pode influenciar favoravelmente a saúde humana. A comunidade bacteriana do trato 

gastrointestinal pode ter funções positivas como antibacteriana, imunomoduladora e 

metabólicas/nutricionais. 

 

Quadro 2: Principais funções da microbiota intestinal 

Função Mecanismo 

Antibacteriana 

Efeito barreira 
Competição por sítios de adesão 
Competição por nutrientes 
Produção de um ambiente fisiologicamente restritivo 

Produção de substâncias antimicrobianas 

Imunomoduladora 
Estímulo para o sistema imune  
Desenvolvimento de tolerância imunológica 

Nutricional/metabólica 

Salvamento energético 
Nutrição do colonócito 
Conversão do colesterol em coprostanol 
Conversão de bilirrubina em urobilina 
Inativação da tripsina 
Síntese de vitamina K 

Fonte: Adaptado de BRANDT et al, 2006. 

 

3.3.1. Função antibacteriana 

 

Bactérias autóctones exercem proteção ecológica intestinal, impedindo o 

estabelecimento das bactérias patogênicas. O mecanismo principal desempenhado 

pela microflora é conhecido como resistência à colonização pelo efeito barreira. Esta 

barreira mecânica à colonização ocorre pela ocupação dos sítios de adesão celulares 

da mucosa, pela flora autóctone. Há outros mecanismos de proteção adicionais como a 

competição pelos nutrientes disponíveis no meio, a produção de substâncias restritivas 

ao crescimento de bactérias alóctones (ácidos e metabólitos tóxicos) e a produção in 

vivo de substâncias com ação antimicrobianas (BRANDT et al, 2006). 
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Segundo LENOIR-WIJNKOOP e HOPKINS (2003), o efeito barreira se refere à 

capacidade da bactéria pertencente à microflora autóctone em impedir a adesão e a 

permanência de organismos patogênicos no intestino. Existem dois fatores que 

influenciam diretamente o efeito barreira, denominados fatores indiretos e diretos:  

 

� Fatores indiretos: envolvem a interação entre a flora intestinal e o hospedeiro, 

a passagem rápida do alimento pelo intestino dificulta a colonização de 

microrganismos patogênicos e o contato que o indivíduo tem com 

microrganismos no início da vida é fundamental para o equilíbrio da microflora 

na vida adulta.  

 

� Fatores diretos: envolvem as relações ecológicas entre as populações 

bacterianas. 

 

3.3.2. Função imunomoduladora 

 

A flora bacteriana interage com as células do epitélio intestinal do hospedeiro e 

provoca uma resposta contínua do sistema imune. O intestino simboliza o maior órgão 

linfoide do corpo, um local de reações imunológicas, incluindo a presença de anticorpos, 

como a imunoglobulina A secretora e várias células imunocompetentes dispersas na 

lâmina própria e epitélio ou organizadas em estruturas bem definidas, que exercem 

papel fundamental na apresentação antigênica e elaboração da resposta imune a 

microrganismos e proteínas da dieta (MORAIS, JACOB, 2006). 

Assim, como o efeito barreira, o sistema imune no intestino também tem 

importância no controle de populações bacterianas nocivas. Existem dois tipos de 

respostas do sistema imune no intestino: proteção e supressão de proteínas 

alimentares, o que previne a hipersensibilidade e as alergias; e a indução de anticorpos, 

protegendo contra os agentes patogênicos em geral (BRANDT et al, 2006). 

 

3.3.3. Função nutricional/metabólica 

 

A microflora intestinal está relacionada à contribuição para a nutrição e 

metabolismo do hospedeiro. A ação das bactérias intestinais sobre determinados 

nutrientes permite um melhor aproveitamento intestinal. Isto ocorre com substratos que 

chegam não digeridos ao lúmen do colo, principalmente carboidratos, que são 

fermentados e formam ácidos absorvíveis pela mucosa. O processo é denominado 
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salvamento energético e forma os ácidos graxos de cadeia curta, que constituem a 

principal fonte de energia dos colonócitos (células do colo) e têm efeito trófico no epitélio 

intestinal (BRANDT et al, 2006). 

Algumas literaturas comentam sobre outras atividades metabólicas da microflora 

cujo benefício para o organismo humano ainda são pouco compreendidas, como a 

conversão de colesterol em coprostanol, de bilirrubina em urobilina e a inativação da 

tripsina (BRANDT et al, 2006). 

A maior fonte de nutrientes para a microbiota está no trato intestinal inferior e os 

substratos disponíveis podem incluir fibras da dieta ou suplementação, 

oligossacarídeos, açúcares, alguns lipídeos e proteínas. Outra fonte de nutrientes está 

dentro do próprio colo e inclui mucinas, tecidos epiteliais e enterócitos, ácidos biliares e 

colesterol. A microbiota intestinal sintetiza vitamina do complexo B e vitamina K, as quais 

são utilizadas pelo hospedeiro (BARBOSA et al, 2010). 

O fornecimento de ácidos graxos voláteis tais como ácido acético, butírico e 

propiônico também são uma característica comum da comunidade, embora as espécies 

responsáveis ainda sejam pouco conhecidas. Estes ácidos graxos são os principais 

produtos do metabolismo bacteriano e são os produtos finais da fermentação de 

carboidratos. O ácido acético e o propiônico, são rapidamente absorvidos e são a 

principal fonte de energia para os tecidos periféricos e para o fígado. O ácido butírico 

tem várias funções incluindo manutenção da integridade da camada epitelial, como uma 

fonte de energia para estas células e regulação do crescimento e da diferenciação 

celular (BARBOSA et al, 2010). 
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4. PREBIÓTICOS 

 

O conceito de prebióticos foi introduzido em 1995 por Gibson e Roberfroid como 

uma abordagem alternativa para a modulação da microbiota intestinal (GIBSON, 

ROBERFROID, 1995). Uma definição mais recente para o termo é “um ingrediente 

seletivamente fermentado que permite mudanças específicas, tanto na composição 

quanto na atividade da microbiota gastrointestinal que confere benefícios para o bem-

estar e saúde” (GIBSON et al, 2004). Porém, para ser classificado como prebiótico, o 

ingrediente deve cumprir alguns critérios, como ser resistente ao processo de digestão, 

o qual envolve ácidos gástricos, microvisolidades intestinais e enzimas pancreáticas, 

ser resistente a absorção gastrointestinal e ser fermentado seletivamente por gêneros 

específicos de bactérias do cólon (LOMAX, CALDER, 2009). 

Prebióticos são componentes que afetam beneficamente o hospedeiro, por 

estimularem seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias 

desejáveis no cólon. Adicionalmente, o prebiótico pode inibir a multiplicação de 

patógenos, garantindo benefícios adicionais à saúde do hospedeiro (GIBSON, 

ROBERFROID, 1995; ROBERFROID, 2001; GILLILAND, 2001; MATTILA-SANDHOLM, 

et al, 2002). 

 

 

Figura 6: Reações dos ingredientes alimentares prebióticos com a microbiota intestinal 

relativo a seus efeitos sobre a saúde. Adaptado de SAAD, 2006. 
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4.1. Classificação das fibras 

 

As fibras estão incluídas na grande categoria dos carboidratos. Elas podem ser 

classificadas como solúveis, insolúveis ou mistas, podendo ser fermentáveis ou 

parcialmente fermentáveis (CARABIN, FLAMM, 1999). 

 

 

Figura 7: Classificação das fibras. Adaptado de LI, UPPAL, 2010. 

 

4.2. Fermentação 

 

Todas as fibras alimentares chegam ao intestino grosso de forma inalterada. Ao 

contrário do que ocorre com as enzimas digestivas humanas no intestino delgado, as 

bactérias do cólon, com suas numerosas enzimas de grande atividade metabólica, 

podem digerir a fibra em maior ou menor grau, dependendo da sua composição química 

e de sua estrutura. Do ponto de vista da fermentação bacteriana, as fibras podem ser 

subdivididas em duas categorias: pouco fermentáveis, que são as fibras ricas em 

celulose e lignina, as quais são bastante resistentes à degradação bacteriana no cólon 

e são excretadas intactas através das fezes, e as fibras muito fermentáveis que são as 

fibras ricas em hemiceluloses (solúveis e insolúveis), que são fermentadas e 

degradadas rápida e completamente pela flora do cólon (MÁRQUEZ, 2001).  

Classificação das 
fibras

Solubilidade

Solúveis Não solúveis

Fermentabilidade

Parcialmente 
fermentada

Completamente 
fermentada
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No processo de fermentação da fibra são produzidos, principalmente: ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC) e os gases dióxido de carbono (CO2), hidrogênio (H2) 

e metano (CH4). Estes gases, em sua maior parte, são absorvidos pela mucosa 

intestinal e eliminados posteriormente pela respiração. Somente uma pequena 

quantidade é eliminada através do tubo digestivo pela flatulência normal (MÁRQUEZ, 

2001).  

Os AGCC, produzidos pela fermentação, são ácidos graxos voláteis, e são 

formados por acetato, propionato e butirato. Foi constatado que estes AGCC, em sua 

maior parte, são rapidamente absorvidos e desaparecem da luz intestinal, produzindo 

um aumento da absorção de sódio e água. Mais tarde, foi relatado que além da difusão 

passiva dos AGCC ocorre um transporte ativo que está associado a uma absorção de 

sódio e água (EDWARDS, EASTWOOD, 1995). 

 

 

Figura 8: Principais efeitos do AGCC (FORTES, 2005). 

 

4.3. Efeitos das fibras 

 

Como os componentes da fibra não são absorvidos, eles penetram no intestino 

grosso e fornecem substrato para as bactérias intestinais. As fibras solúveis são 

normalmente fermentadas rapidamente, enquanto as insolúveis são lentamente ou 

apenas parcialmente fermentadas (PUUPPONEN-PIMIÄ et al, 2002). A extensão da 

fermentação das fibras solúveis depende de sua estrutura física e química. Como 

resultado, há redução do pH do lúmen e estimulação da proliferação de células epiteliais 

do cólon (CARABIN, FLAMM, 1999). As fibras solúveis em contato com a água formam 

uma rede onde a água fica retida, gelificando a mistura (MÁRQUEZ, 2001). 



                                                                                                                          16  
 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 

Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

As fibras exercem um efeito de aumento de volume, como decorrência do aumento 

da biomassa microbiana que resulta de sua fermentação, bem como promovem um 

aumento na frequência de evacuações (ROBERFROID, 2002). Na maioria dos estudos, 

foi constatado uma forte ligação positiva entre o consumo de fibra e o peso diário das 

fezes (BIRKETT et al, 1997).  

Quando adicionados como ingredientes funcionais a produtos alimentícios, os 

prebióticos modulam a composição da microbiota intestinal, a qual exerce um papel 

fundamental na fisiologia gastrintestinal (ROBERFROID, 2002). Essa modulação da 

microbiota intestinal por esses prebióticos é decorrente da alteração da composição 

dessa microbiota por uma fermentação específica (KAUR, GUPTA, 2002).  

A Figura 9 mostra o provável mecanismo de ação das fibras no trânsito intestinal, 

mostrando que a ingestão de fibras interfere no volume de fezes, confere mudanças na 

microbiota intestinal aumentando a biomassa e interferindo na aceleração do trânsito 

intestinal, além de efeitos na inflamação e permeabilidade.  

 

 

Figura 9: Provável mecanismo de ação das fibras no tempo de trânsito intestinal. 

Adaptado de ESWARAN et al, 2013. 

 

O consumo de fibras funcionais é conhecido por aprimorar um efeito laxativo e 

melhorar a constipação (BURKITT et al, 1972; CUMMINGS et al, 1978; KELSAY et al, 
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1978; LUPTON et al, 1993). Além disso, vários estudos têm mostrado que baixo 

consumo de fibra está associado a constipação. Morais e colaboradores (1999) 

relataram que crianças com constipação crônica consomem baixa quantidade de fibra 

na dieta. Os autores concluíram que um baixo consumo de fibra é um fator de risco para 

constipação crônica em crianças.  

Existem evidências que mudanças no complexo gastrointestinal pela ingestão de 

fibras influencia os perfis da microbiota fecal, talvez devido a produção de AGCC e/ou 

a diminuição do pH luminal, promovendo o crescimento de bactérias benéficas (Figura 

9).  Fibras solúveis são fermentadas no cólon por bactérias endógenas em substratos 

metabólicos e energéticos, e a presença de carboidratos pode produzir mudanças 

seletivas na composição da microbiota. Além disso, os carboidratos podem estimular ou 

alterar o crescimento de espécies benéficas a saúde já existentes no cólon, 

especialmente, mas não exclusivamente, lactobacilos e bifidobactérias (ROBERFROID, 

2007; GIBSON et al, 1995; BOUHNIK et al, 1996; KLEESSEN et al, 1997; 

ROBERFROID, 1998), levando a benefícios potenciais na Síndrome do Intestino Irritável 

(SILK et al, 2009). 

As fibras também possuem efeitos extra colônicos, como, por exemplo, no 

esvaziamento gástrico (BERGMANN et al, 1992; RIGAUD et al, 1998; BIANCHI, 

CAPURSO, 2002; FROST et al, 2003; KAWASAKI et al, 2008). No geral, o consumo de 

fibras tende a retardar o esvaziamento gástrico, que ocorre devido ao aumento da 

viscosidade do conteúdo do estômago (GRIMES, GODDARD, 1977; MEYER et al, 

1986), assim aumentando a sensação de saciedade.  

 

 

Figura 10: Interação entre as fibras dos alimentos funcionais e a microbiota intestinal 

(LAPARRA, SANZ, 2010). 
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5. APLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

5.1. Constipação 

 

A passagem normal do conteúdo intestinal gera uma equilibrada absorção de 

água e sal. Quando o trânsito intestinal se apresenta lento, ocorre excessiva absorção 

de água, o conteúdo intestinal torna-se menos úmido e as fezes ficam duras, resultando 

na obstipação (BENNET, PLUM, 1995). 

A obstipação pode ser definida objetivamente como um distúrbio ou diminuição da 

frequência de evacuações em intervalos maiores que 48 a 72 horas, o que permite maior 

absorção de água pela mucosa intestinal, resultando em fezes duras e de difícil 

passagem pelo reto. A obstipação é uma queixa gastrointestinal contínua e está 

relacionada a hábitos alimentares inadequados (baixa ingestão de fibras e líquidos), 

doença vascular do intestino, anormalidade metabólica, uso sucessivo de laxantes, falta 

de exercícios, fatores emocionais, entre outros (MAHAN, ARLIN, 1995). 

Indivíduos com constipação crônica, onde não foi encontrada causa orgânica, 

apresentavam baixa ingestão de fibras na maioria dos casos. A indicação de fibras 

solúveis e insolúveis em quantidade adequada aumenta o bolo fecal, por isso as fibras 

têm sido usadas para aliviar os sintomas, pois, pela retenção de água, forma fezes 

macias e pesadas (COPPINI et al, 2004). 

A forma mais frequente de obstipação crônica está associada ao trânsito intestinal 

lento, em que a alimentação inadequada, o baixo consumo de fibras, a diminuição ou 

perda do reflexo evacuatório e a vida sedentária exercem papel fundamental. MARLETT 

e colaboradores (2000), estudaram a função intestinal de indivíduos que receberam 

fibras provenientes de um isolado de psyllium. O estudo demonstrou que eles 

apresentaram fezes mais macias, além de facilidade na evacuação, sensação de alívio 

e aumento do volume fecal. Além de macias, a maioria das fezes coletadas era 

visivelmente mais gelatinosa. 

 

5.2. Diarreia 

 

As principais características da diarreia são o aumento do número de evacuações 

e a perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. Uma das piores 

complicações da diarreia é a desidratação. Adultos são mais resistentes, mas bebês, 

crianças e idosos desidratam-se com facilidade. Boca seca, lábios rachados, confusão 

mental e diminuição da urina são sintomas de desidratação que, além de diminuir as 
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reservas de água do corpo humano constituído por cerca de 75% de água, reduzem os 

níveis de dois importantes minerais: sódio e potássio. 

A captação de água e fermentação de fibras têm relação com o aumento de peso 

das fezes. As fibras alimentares diminuem a pressão do cólon, aumentam o peso e 

melhoram a consistência das fezes, controlando quadros diarreicos, aumentando a 

velocidade do trânsito intestinal e mantendo equilíbrio da flora intestinal e as funções do 

cólon (GREEN, 2000; COPPINI et al, 2002). 
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6. POLIDEXTROSE 

 

A polidextrose é um polissacarídeo sintetizado pela polimerização aleatória da 

glicose, na presença de quantidades menores de sorbitol e um catalizador adequado, 

sob alta temperatura e vácuo parcial (PFIZER INC., 1978). 

 

 

Figura 11: Estrutura molecular da polidextrose (CRAIG et al, 1998). 

 

É utilizada em muitos países como agente de corpo e como ingrediente de valor 

calórico reduzido (1 kcal por grama) em diversos alimentos. A polidextrose é 

parcialmente fermentada no intestino grosso, mas não é digerida nem absorvida no 

intestino delgado, e em sua maior parte é excretada nas fezes (PFIZER INC., 1978). 

Como a polidextrose fermenta parcialmente no intestino grosso, aumenta o volume de 

massa fecal, além de suavizar e abaixar o pH do bolo fecal (HAMANAKA, 1987; 

NAKAGAWA et al, 1990; TOMLIN, READ, 1988; ENDO et al, 1991; OKU et al, 1991; 

ACHOUR et al, 1994). A fermentação da polidextrose auxilia no crescimento da 

microflora favorável, na redução da microflora alóctone, na maior produção de ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC) e na supressão da produção de metabólitos 

carcinogênicos (WANG, GIBSON, 1993; PFIZER INC., 1978; ENDO et al, 1991). 
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6.1. Efeitos da ingestão de Polidextrose 

 

Um estudo de JIE e colaboradores (2000) para a avaliação dos efeitos fisiológicos 

da ingestão de polidextrose, foi realizado com 120 indivíduos saudáveis. Os indivíduos 

foram divididos, por sorteio, em 4 grupos (A, B, C e D), com diferentes quantidades 

ingeridas de polidextrose durante o período do estudo, sendo que o grupo A era o grupo 

de controle.  

Ao término do estudo, pode-se observar alterações gastrointestinais favoráveis a 

saúde dos indivíduos.  

 

Quadro 3: Resultados dos fatores avaliados durante um estudo sobre os 

benefícios da ingestão de polidextrose. 

Fatores avaliados Resultado 

Pastosidade das fezes ↑ 

Facilidade de defecação ↑ 

Peso úmido e seco das fezes ↑ 

pH fecal ↓ 

Concentração de Lactobacilos no bolo fecal ↑ 

Concentração de Bifidobactérias no bolo fecal ↑ 

Butirato ↑ 

Acetato  ↑ 
Fonte: Adaptado de JIE et al, 2000. 

 

Devido sua excelente capacidade de retenção de água, a ingestão de polidextrose 

resultou no aumento do peristaltismo intestinal e da excreção das fezes. Depois de 2 

dias após a ingestão de polidextrose, a maioria dos indivíduos relataram um aumento 

da pastosidade das fezes e maior facilidade de defecar. Houve alterações no peso 

úmido da massa fecal, aumentando 25% e 40% nos grupos C e D, respectivamente (JIE 

et al, 2000). 

A produção de butirato, principal produto de fermentação e fonte energética dos 

colonócitos, aumentou de forma significativa após a ingestão de polidextrose, como 

também a produção de acetato (JIE et al, 2000). O acetato produzido a partir da 

fermentação de fonte de fibras é metabolizado no fígado e em tecidos periféricos. O 

butirato produz efeitos benéficos nas células epiteliais do cólon, incluindo a estabilização 

do DNA e a regulação por supressão dos oncogêneses (NEWMARK, LUPTON, 1991; 

CUMMINGNS, 1984; WHITEHEAD, et al, 1986). 
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Gráfico 1: Produção de acetato e butirato antes e depois da ingestão de polidextrose. 

Adaptado de JIE et al, 2000. 

 

O baixo pH intestinal pode impedir a produção de toxinas entéricas (ENDO et al, 

1991; PHILLIPS et al, 1995; VAN DOKKUM, PIKAAR, 1983), isto desempenha um papel 

importante na prevenção de constipação e reduz o risco de câncer no cólon 

(CUMMINGS, ENGLYST, 1987; GUSTAFSSON, 1982, CUMMINGS, BINGHAM, 1987). 

A fermentação das fibras no cólon pode aumentar o peso da matéria fecal e 

modificar a composição da microflora, por exemplo, aumentar a quantidade de 

Lactobacilos. O ácido lático, produzidos pelos lactobacilos, pode reduzir o pH intestinal. 

As bifidobactérias produzem um forte efeito inibitório sobre a Escheria coli e sobre a 

espécie Bacteroides em meios ácidos. O provável mecanismo se relaciona com a 

produção de substâncias antibióticas durante a proliferação de algumas espécies 

específicas (MORTESEN et al, 1991). 

A partir de outro estudo realizado por ENDO e colaboradores (1991), é possível 

concluir que o efeito protetor da polidextrose como fibra no câncer de colón em 

humanos, pode ser devido ao peso fecal, não absorção ou diluição do conteúdo do 

cólon, incluindo substâncias carcinogênicas ou cocarcinogênicas que podem estar 

presentes no trato intestinal. A concentração de produtos putrefativo nas fezes pode ser 

diminuída com o consumo de fibras. Com isso, a produção de substâncias 

carcinogênicas ou cocarcinogênicas pode ser inibida pela suplementação com 

polidextrose.  
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COSTABILE e colaboradores (2012), realizaram um estudo sobre o impacto da 

polidextrose na microbiota fecal. Observaram que os indivíduos tiveram uma melhora 

em relação a desconforto intestinal enquanto consumiam polidextrose.  

 

 

Gráfico 2: Avaliação da diferença do desconforto abdominal com a ingestão de 

placebo e de polidextrose. Adaptado de COSTABILE et al, 2012. 

 

Os indivíduos também relataram uma melhora nas fezes, como fezes menos 

duras e mais pastosas durante o consumo de polidextrose (COSTABILE et al, 2012). 

 

 

Gráfico 3: Diferença da consistência das fezes com ingestão de placebo e com a 

ingestão de polidextrose. Adaptado de COSTABILE et al, 2012. 
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7. FRUTOOLIGOSSACARÍDEO (FOS) 

 

Os frutooligossacarídeos (FOS) são chamados açúcares não convencionais e têm 

tido impacto na indústria devido às suas excelentes características funcionais em 

alimentos, além de seus aspectos fisiológicos e físicos (SPIEGEL et al, 1994). 

Atualmente, FOS é o nome comum dado a oligômeros de frutose que são compostos 

de 1-kestose (GF2), nistose (GF3) e frutofuranosil nistose (GF4) (Figura 12), em que as 

unidades de frutosil (F) são ligadas na posição beta-2,1 da sacarose, o que os distingue 

de outros oligômeros (YUN, 1996). 

 

 

Figura 12: Estrutura química dos principais frutooligossacarídeos: 1-kestose (A), 

nistose (B) e frutofuranosil nistose (C) (PASSOS, PARK, 2003). 

 

A utilização de FOS e o sucesso na indústria de alimentos se deve a inúmeras 

propriedades. Resistem a processos térmicos, são considerados isentos de calorias (1 

a 1,5 Kcal/g), não são cariogênicos (não provocam cárie dentária), não cristalizam, não 

precipitam e não deixam sabor residual (MOLIS et al, 1996; YUN, 1996). 

Como fibras alimentares, podem ser adicionadas a qualquer tipo de alimento sem 

acrescentar sabores ou alterar a viscosidade do produto final. Resistem à digestão, mas 

são rapidamente fermentadas pelas bactérias presentes no cólon. Apresentam alta 
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dispersibilidade em água, atuam aumentando o bolo fecal e reduzindo a incidência de 

constipação (PROSKY, HOEBREGS, 1999; SCHNEEMAN, 1999). 

 

7.1. Efeitos da ingestão de FOS 

 

Existem vários estudos que comprovam os efeitos benéficos da ingestão de FOS. 

Esses açúcares não convencionais foram classificados como assistentes da flora 

normal do trato intestinal. Eles melhoram o metabolismo de Bifidobactérias e diminuem 

o pH do intestino grosso, destruindo bactérias putrefativas. A ingestão diária desses 

carboidratos pode resultar em um aumento de bactérias benéficas no trato intestinal 

(HARTEMINK et al, 1997). 

Os FOS são conhecidos como prebióticos, por promoverem o crescimento de 

probióticos, como Acidophillus, Bifidus e Faecium, favorecendo, estabilizando e 

aumentando a proliferação dessas bactérias benéficas no trato gastrointestinal do 

hospedeiro. A ingestão de FOS através da suplementação aumenta a quantidade 

dessas bactérias benéficas no trato gastrointestinal, mudando a composição de sua 

microbiota. Ao mesmo tempo, bactérias patogênicas incluindo Escherichia coli, 

Clostridium perfringens e outras têm sido inibidas, concomitantemente (WANG, 

GIBSON, 1993; SPIEGEL et al, 1994; GIBSON; ROBERFROID, 1995; GIBSON, 1995). 

As bifidobactérias possuem vários aspectos benéficos a saúde, tais como 

produzem vitaminas do complexo B e ácido fólico, produzem enzimas digestivas e a 

lisozima, são imunomoduladoras contra células malignas e restauram a biota intestinal 

normal após antibioticoterapia (WANG, GIBSON, 1993). 

O equilíbrio produzido na flora gastrointestinal pelo consumo de FOS estimula 

outros benefícios no metabolismo humano, como a redução da pressão sanguínea em 

pessoas hipertensas, alteração do metabolismo de ácidos gástricos, redução da 

absorção de carboidratos e lipídeos e melhoria do metabolismo de diabéticos 

(YAMASHITA et al,1984; SPIEGEL et al, 1994).  

Pode-se observar ainda um aumento da digestão e metabolismo da lactose, 

aumento de reciclagem de compostos como o estrógeno, aumento da síntese de 

vitaminas (principalmente do complexo B), aumento da produção de compostos imuno 

estimulantes, que possuem atividade antitumoral, diminuição do crescimento de 

bactérias nocivas, diminuição da produção de toxinas e compostos carcinogênicos e 

auxílio da restauração da flora intestinal normal durante terapia com antibióticos. 

Também atribui-se ao consumo de FOS a redução da potencialidade de várias 
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patologias humanas normalmente associadas com o alto número de bactérias 

intestinais patógenas (YUN, 1996). 

 

7.1.1. Quadro diarreico 

 

BRUGGENCATE (2006) demonstrou em estudos que a ingestão de FOS aumenta 

a produção de ácido láctico. O ácido láctico, juntamente com os outros AGCC, diminui 

o pH do cólon, deixando o ambiente favorável para a proliferação de bifidobactérias e 

lactobacilos e desfavorável para a proliferação de bactérias patogênicas. 

Além do ácido láctico, são liberados também o ácido acético, propiônico e butírico. 

O propionato é utilizado pelo fígado na glicogênese, e o acetato na lipogênese, sendo 

os únicos que chegam aos tecidos periféricos, principalmente muscular onde são 

metabolizados (SILVA et al, 2007). O butirato, um dos principais AGCC, apresenta-se 

como fonte de energia primária para os colonócitos e estimula a proliferação celular do 

epitélio colônico (GRECA et al, 2000). É também o principal responsável pela absorção 

de sódio, potássio e água, já tendo sido demonstrado seu papel na prevenção de 

diarreia devido a seus efeitos antissecretórios (CAMPOS et al, 1999). 

 

7.1.2. Constipação  

 

Diversos estudos têm demonstrado que a administração de FOS em pacientes 

constipados, de forma moderada a severa, implica no aumento significativo do número 

de bifidobactérias com melhora desse quadro (FORTES, 2005). 

Investigadores sugerem que esses efeitos são provenientes da produção de 

AGCC, pelas bifidobactérias, o que acelera o peristaltismo intestinal e, também, pelo 

aumento do bolo fecal (FORTES, 2005). 

 

7.1.3. Absorção de minerais 

 

Estudos realizados em animais e humanos têm demonstrado que o FOS é 

intensamente fermentado no intestino grosso proporcionando desta forma, um ambiente 

favorável para a absorção de minerais como o Ca (cálcio), Mg (magnésio) e Fe (ferro) 

(ROBERFROID, 1998).  

A fermentação do FOS é acompanhada de uma intensa produção de AGCC, que 

resulta numa diminuição do pH luminal e em um aumento na concentração de minerais 
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ionizados. Como consequência, ocorre um aumento na solubilidade do mineral e um 

consecutivo estímulo à difusão passiva e ativa (LOBO, 2004).  

 

7.1.4. Alguns estudos realizados com a inclusão de FOS na dieta 

 

Quadro 4: Efeito da ingestão de FOS no trato gastrointestinal. 

Intervenção Grupo de estudo Efeitos observados Referência 

Mistura de GOS 
(galacto-
oligossacarídeo) e FOS 
durante os 6 primeiros 
meses de vida 

Crianças  

Redução dos números de episódio 
de infecções e na incidência de 
infecções recorrentes durante os 6 
primeiros meses de vida no grupo 
da intervenção 

ARSLANOGLU 
et al, 2007 

Mistura de GOS 
(galacto-
oligossacarídeo) e FOS 
durante os 6 primeiros 
meses de vida 

Crianças saudáveis 

Diminuição de episódios de 
infecções, infecções do trato 
respiratório e prescrição de 
antibióticos no grupo de 
intervenção 

ARSLANOGLU 
et al, 2007 

Fórmula contendo 
mistura de GOS 
(galacto-
oligossacarídeo) e FOS 

Crianças saudáveis 

Diminuição de infecções 
intestinais e infecções do trato 
respiratório no grupo de 
intervenção. 

BRUZZESE et al, 
2009 

FOS por 30 dias 
(juntamente com 
tratamento de 
antibiótico) 

Pacientes que 
sofrem de diarreia 
associada a 
Clostridium 

Diarreia foi menos comum no 
grupo de intervenção 

LEWIS et al, 
2005a 

FOS durante 
tratamento com 
antibiótico 

Pacientes idosos 
(>65) recebendo 
tratamento com 
antibiótico de 
amplo espectro 

Aumento da concentração fecal de 
Bifidobactérias 

LEWIS et al, 
2005b 

Inclusão de FOS na 
dieta por 21 dias 

Crianças saudáveis 
com idade entre 7 
e 19 meses 

Diminuição do patógeno Clostridia 
e menor incidência de diarreia 
durante a suplementação 

WALIGORA-
DUPRIET et al, 
2007 

Inclusão de FOS na 
dieta 

Homens saudáveis  
Aumento da concentração de 
Bifidobactérias 

GARLEB et al, 
1996 
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8. CONCLUSÃO 

 

O quadro 5 mostra a informação nutricional do produto Equaliv Goma Fiber®. 

Assim, perante este dossiê técnico, pode-se observar que as fibras presentes no 

produto possuem propriedades que regulam o funcionamento do intestino. 

 

Quadro 5: Tabela nutricional do produto Equaliv Goma Fiber®. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

      

Porção de 4 gomas (20g) 

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 58 Kcal (202 KJ) 2 

Carboidratos 15 g 5 

Açúcares 0,0 g 0 

Proteínas 1,3 g 2 

Fibra alimentar 9 g 36 

      

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 

 

* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

 

As propriedades dos componentes da bala de goma foram indicadas, 

resumidamente no quadro 6, mostrando os benefícios e a importância do mix de 

polidextrose e FOS para a saúde intestinal.  
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Quadro 6: Efeitos da suplementação de polidextrose e FOS. 

 

 

Diante dos diversos estudos e seus resultados demonstrados na literatura 

exposta, pode-se afirmar que a polidextrose associada ao FOS, presentes no produto 

Equaliv Goma Fiber®, apresentam inúmeras propriedades funcionais e benéficas para 

manutenção da saúde.   

Além de suas propriedades no organismo, as fibras vêm inseridas em gomas de 

gelatina no formato carismático de gomos de tangerina e contidas dentro de uma 

embalagem prática que permite que o consumidor as leve sempre consigo. 

O Equaliv Goma Fiber® traz inovação e praticidade de forma eficiente, saborosa 

e descomplicada de suplementação de fibras. Juntamente com uma alimentação 

equilibrada, ingestão de água e hábitos de vida saudáveis, as fibras presentes no 

produto auxiliam no funcionamento do intestino.  
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