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RESUMO 
 A Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal crônica, que acomete principalmente o íleo, 
cólon e a região perianal. Os fatores etiológicos não são totalmente esclarecidos, mas acredita-se que 
a microbiota intestinal esteja envolvida. O desequilíbrio da microbiota intestinal pode ocorrer com a 
alimentação inadequada, fatores genéticos, estresse e outros fatores que podem trazer malefícios aos 
pacientes. O objetivo do estudo é avaliar a recomendação do uso dos probióticos na Doença de 
Crohn e a atuação das diferentes cepas por meio de uma revisão na literatura. Existem vários 
probióticos com funções imunomoduladoras entretanto, os estudos ainda não são claros sobre a 
recomendação de probióticos e qual cepa deve ser usada no tratamento desses pacientes. 
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    ABSTRACT 

Crohn's Disease is a chronic inflammatory bowel disease, which mainly affects the ileum, colon and 
perianal region. The etiological factors aren´t fully understood, but it is believed that the gut microbiota is 
involved. Gut microbiota imbalance can occur with iinappropriate nutrition, genetic factors, stress and 
other factors that can harm patients. The aim of the study is to evaluate the recommendation for the use 
of probiotics in Crohn's Disease and the performance of different strains through a literature review. 
There are several probiotics with immunomodulatory functions. However, studies are still not clear on 
the recommendation of probiotics and on which strain should be used in the treatment of these patients. 
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INTRODUÇÃO  

As doenças inflamatórias intestinais podem acometer o trato gastrointestinal e 

se dividem em Doença de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU). A DC é uma 

doença inflamatória intestinal crônica, que acomete principalmente o íleo, cólon e a 

região perianal de maneira segmentar, assimétrica e transmural com diferentes 

intensidades. Além disso, pode cursar de maneira inflamatória, estenosante ou 

fistulizante (SANTOS, 2018; SANTOS, 2015; TONSIC, 2019, CARDOZO, 2015; 

MISZPUTEN, 2018).  

A DC acomete indivíduos do mundo todo, sendo mais observada em 20 a 30% 

das mulheres, jovens e que vivem, principalmente em locais urbanos e 
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industrializados. Nos países ocidentais sua prevalência é de 294/100.000 habitantes. 

No Brasil, são poucos os estudos que avaliaram os dados epidemiológicos, apesar 

disso o número de indivíduos com DC vem crescendo de forma significativa devido ao 

constante desenvolvimento do país. Estima-se que a ocorrência de tais casos é de 

3/4 a cada 100.000 pessoas (CARDOZO, 2015; LIBRÂNIO, 2017).   

As manifestações clínicas da doença surgem de diferentes formas dependendo 

do lugar em que a inflamação ou lesão se encontra. Além disso, contribuem com a 

presença de sintomas como a perda de peso, anemia, diarreia, dor abdominal, 

anorexia, febre, e deficiência de vitaminas, que interferem no estado nutricional e no 

prognóstico clínico. Em casos mais graves pode ser observado ainda obstrução 

intestinal por estenose, fístulas ou abcessos que junto dos demais sintomas podem 

interferir no convívio social e familiar (CARDOZO, 2015; TONSIC, 2019).  

 A DC pode se dividir em duas fases, a de atividade e a de remissão. A de 

atividade é quando se determina o grau de atividade inflamatória e geralmente está 

associada aos sintomas mais evidentes. A de remissão é quando se tem o controle 

clínico das manifestações da doença e assim o paciente evolui para a manutenção 

terapêutica (CARDOZO, 2015). 

É considerada uma doença multifatorial em que aspectos genéticos e 

ambientais estão relacionados, entre eles destacamos a dieta rica em produtos 

industrializados, com alto consumo de açúcar refinado, gordura saturada e baixo 

consumo de fibras que podem contribuir para o seu desenvolvimento (SANTOS, 

2018; SANTOS 2015; TONSIC, 2019). Além disso, a genética, o desequilíbrio no 

sistema imunológico, tabagismo, estilo de vida e a microbiota intestinal também são 

fatores que interferem no seu surgimento (TONSIC, 2019; ROSA, 2020; MARQUES, 

2020).  

A microbiota intestinal é formada por microrganismos que habitam a parede do 

intestino, sendo benéficos ou patógenos. Para que se mantenha o equilíbrio do 

organismo humano, esses microrganismos precisam estar em homeostase entre si, e 

esse fato é de suma importância tanto no indivíduo saudável quanto no indivíduo 

acometido por DC, afinal esse equilíbrio gera uma proteção contra invasores e auxilia 

na imunidade (VIEIRA, 2020; FRIEDCHI 2020; ROSA, 2020).  

O desequilíbrio dessa microbiota pode ocorrer por motivos ambientais, 

alimentação inadequada, idade, fatores genéticos, estresse, fatores internos e 

externos, podendo então trazer malefícios aos pacientes. Existem várias cepas 
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probióticas com funções imunomoduladoras que atuam nessa proteção do organismo, 

como também alimentos contendo probióticos, que podem ser grandes aliados para 

manter o equilíbrio da microbiota (VIEIRA, 2020; FRIEDCHI 2020).  

Os resultados não são claros sobre a recomendação de probióticos na DC e 

qual cepa deve ser usada no tratamento (BISCHOFF, 2020; CARDOZO, 2015). Em 

vista disso, o objetivo desse estudo é avaliar a recomendação do uso dos probióticos 

na DC e a atuação das diferentes cepas por meio de uma revisão na literatura.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Trata-se de uma revisão de literatura que buscou os artigos mais atuais nas 

principais bases de dados: National Library of Medicine (Pubmed), Biblioteca Virtual 

da Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo). E foram incluídos os 

artigos publicados e livros que tinham como principal foco de estudo a DC, 

probióticos, diferentes cepas no tratamento e remissão da doença. A pesquisa foi 

realizada nos meses de fevereiro a agosto de 2021.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os probióticos são micro-organismos vivos que atuam na microbiota intestinal e 

em doses adequadas podem proporcionar melhorias a saúde do indivíduo (NISHIDA, 

2021). Apresentam benefícios, como imunomodulação e aumento da permeabilidade 

intestinal, inibindo a ação de algumas cepas bacteriana e citocinas que favorecem o 

quadro inflamatório (NISHIDA, 2021; SANTOS, 2015; ROSA, 2020). 

A microbiota intestinal parece participar da patogênese das DII e acredita-se 

que os probióticos atuem na sua recuperação e como coadjuvante ao uso de 

medicamentos para induzir a sua remissão (LIMKETKAI, 2020; NISHIDA, 2021; 

SANTOS, 2015). Para cada tipo de cepa probiótica existe uma funcionalidade 

diferente, entre as mais usadas na DC pode-se destacar Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Saccharomyces boulardii, Streptococcus thermophilus e VSL#3 (YAN, 

2020; OREL, 2014; LIBRÂNIO, 2017; ABRAHAM, 2018). 

 Muitos estudos discutem o uso de probióticos e sua recomendação, mas 

poucos avaliaram sua eficácia na DC. Bousvaros et al. (2005) adicionou o probiótico 

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) (n = 39) ao tratamento com aminossalicilatos, 6-

mercaptopurina, azatioprina ou corticosteroides versus o grupo placebo (n=36) em 75 

indivíduos entre 5 a 21 anos, num período de 2 anos.  Na avaliação do tempo o grupo 
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probiótico entrou em atividade em 9,8 meses e o placebo em 11 meses (p=0,24), 

além disso 31% do grupo probiótico apresentaram recaída da doença e 17% no 

placebo (p=0,18). Os dados evidenciaram que não houve diferença estatística com o 

tratamento com probiótico e que este não prolongou a fase de remissão.  

  No estudo de Marteau et al. (2006) os pacientes passaram pela ressecção 

ileosecal devido à DC e 48 pacientes receberam tratamento diário com Lactobacillus 

johnsonii LA1 4 x 109 UFC e 50 receberam placebo somente por 6 meses. Na 

avaliação clínica, 4 indivíduos entraram em atividade da doença no grupo probiótico e 

3 no grupo placebo. Ao avaliar a recorrência endoscópica sintomática, 49% tiveram o 

retorno da doença no grupo probiótico e 64% no grupo placebo sem demonstrar 

resultado significativo entre os grupos. 

 Para avaliar diferentes cepas para induzir a remissão da DC foi realizada uma 

metanálise que investigou a ação dos Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp, 

Streptococcus salivarius spp, VSL#3 (mistura probótica com milhões de bactérias 

vivas formando cepas probióticas), Saccharomyces boulardii e E. Coli Nissle 1917 por 

um grupo e por outro foi utilizado placebo ou outro tratamento. E na análise de 11 

ensaios clínicos randomizados foi visto que os probióticos não foram eficazes em 

promover a remissão na DC (BUTTERWORTH, 2008; FEDORAK, 2015).  

 Outro estudo, analisou 159 pacientes após a remissão com esteroides e 

aminosalicilatos. Estes foram divididos em dois grupos os que ingeriram 1g/dia (n=80) 

do probiótico Saccharomyces boulardii ou placebo (n=79) por 52 semanas. Os 

resultados não mostraram diferença estatística no número de indivíduos que 

recidivaram (47,5% do grupo probiótico e 53,2% no placebo), nem no tempo (40,7 e 

39 semanas, respectivamente) nem nos escores de atividade (BOURREILLE, 2013).  

 Bjarnason et al. (2019) em um ensaio clínico duplo-cego e controlado por 

placebo, observou pacientes com DC (n=61) e pacientes com RCU (n=81) entre 18 e 

70 anos de idade que tinham a doença mas, não apresentavam sintomas. Eles 

receberam suplementação de probióticos com várias cepas (Symprove e 

SymproveLtd, Farnham) ou placebo na dosagem de 1 ml/kg/dia, para avaliar uma 

possível melhora na qualidade de vida e do processo inflamatório por 4 semanas. Os 

resultados mostraram que não houve diferença estatística no questionário de 

qualidade de vida e nos exames bioquímicos entre os 2 grupos, porém os níveis de 

calprotectina fecal foi significativamente menor nos pacientes que tomaram o 

probiótico e tinham RCU (p<0,015). 
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   Após, 1 mês da cirurgia para ressecção ileocolônica e anastomose em 

indivíduos com DC um estudo verificou a manutenção da remissão com a 

administração de uma mistura probiótica de VSL #3, com 4 cepas de Lactobacillus, 3 

cepas de Bifidobacterium e 1 cepa de Streptococcus salivarius subespécie 

thermophilus, contendo 900 bilhões de bactérias, em 59 participantes e os 60 

restantes receberam o placebo. A avaliação por colonoscopia foi realizada depois de 

3 meses e 1 ano para avaliar a atividade da doença e presença de citocinas na 

biópsia da mucosa intestinal. Após 3 meses, não houve diferença estatística em 

relação ao desenvolvimento de lesões graves, porém os que consumiram o probiótico 

tiveram uma diminuição dos níveis de citocinas inflamatórias em comparação ao outro 

grupo (p <0,05) e menor recidiva da doença em 1 ano, ressaltando que novos estudos 

devem ser realizados com esse propósito (FEDORAK et al., 2015). 

 Um estudo monitorou 11 pacientes com DC leve a moderada que receberam 

antibióticos como o ciprofloxacina (500 mg 2 vezes/ dia) e metronidazol (250 mg 3 

vezes/dia) por uma semana e em seguida houve a ingestão do probiótico 

Lactobacillus rhamnosus GG (2 x 109 UFC / dia) ou placebo por 6 meses. Somente 5 

pacientes concluíram o estudo e 2 em cada grupo entraram em remissão em 16 

meses nos que tomaram o probiótico e 12 meses no grupo placebo (p=0,5) não 

demonstrando uma superioridade do probiótico na indução ou manutenção da 

remissão (SCHULTZ, 2004).   

 Segundo o consenso da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e 

Metabolismo (ESPEN), o uso de probióticos não é recomendado para pacientes em 

atividade da doença (BISCHOFF et al., 2020).  Apesar de alguns benefícios 

observados, a maioria dos estudos não mostrou eficácia no uso de probióticos na DC, 

principalmente em induzir ou manter a fase de remissão. Além disso, é possível 

ressaltar a necessidade de mais estudos com diferentes cepas e fases da doença que 

comprovem esses achados (LIBRÂNIO, et al., 2017). 

CONCLUSÃO 

 Os artigos observados nessa revisão de literatura mostram resultados 

divergentes sobre o uso de probióticos na DC, conforme as diferentes doses, tipos 

variados de cepas probióticas e tratamentos medicamentosos ofertados. Apesar, de 

alguns benefícios relatados não há evidências científicas suficientes para recomendar 

o seu uso e nem cepas e dosagens específicas para DC. Portanto, novos estudos 

devem ser realizados para investigar a administração de probióticos na DC e sua 
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interação na microbiota intestinal para amenizar os sintomas e evitar a atividade da 

doença ou manter sua fase de remissão. 
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