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RESUMO 

A diarreia bacteriana é uma enfermidade infecciosa que ocorre com significativa morbidade e 
mortalidade em todo o mundo, principalmente em países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento. Os protocolos recomendados para tratamento incluem a reposição 
hidroeletrolítica, eventualmente associada a antimicrobianos. Entretanto, tais medidas não são 
suficientes para eliminar todos os efeitos deletérios desse processo infeccioso, tais como a 
redução do número de evacuações e a reposição da microbiota intestinal. Medidas mais 
racionais poderiam incluir abordagens que pudessem auxiliar na prevenção e/ou tratamento 
infecção intestinal, sem acentuar o desequilíbrio da microbiota e sem exercer pressões seletivas 
que poderiam propiciar a emergência de microrganismos resistentes. Uma das possibilidades 
consiste no uso de probióticos, no entanto, diferentes estudos têm demonstrado que os efeitos 
benéficos desses microrganismos podem ser espécie-específicos ou, até mesmo, linhagem-
específicos. Desta forma, nem todos os probióticos apresentam atividades contra as bactérias 
enteropatogênicas comumente associadas à doença diarreica. Portanto, o objetivo desse estudo 
foi realizar a prospecção de microrganismos com potencial probiótico em fezes de crianças 
contra enteropatógenos bacterianos de relevância clínica. Culturas microbiológicas de fezes 
foram realizadas em meios de cultura seletivos para Bifidobacterium e Lactobacillus. As 
colônias típicas de bacilos gram-positivos e catalase-negativos foram submetidas aos ensaios 
de tolerância a sais biliares, pH ácido e lisozima e capacidade de ligação à mucina. Os isolados 
com perfil probióticos foram analisadas com relação à atividade antimicrobiana contra 
enteropatógenos e também para a atividade inibitória da adesão à mucina. Posteriormente, as 
bactérias foram identificadas pelo sequenciamento do rRNA 16S. Foi produzido um artigo de 
revisão sobre os principais mecanismos de ação dos probióticos e suas perspectivas clínicas 
para tratamento e prevenção da diarreia em crianças. Adicionalmente, foi elaborado um artigo 
resultante da investigação do potencial probiótico dos isolados de Bidifidobacterium bifidum 
A14.2, Bidifidobacterium longum subsp. longum C25.3, B. longum N49.3, Bidifidobacterium 
animalis subsp. lactis L56.1 e Lactobacillus fermentum L54.2, uma vez que foram resistentes 
ao pH ácido, sais biliares, lisozima e apresentaram ligação à mucina. Além disso, inibiram a 
adesão e o crescimento de Escherichia coli enteroagregativa 042 (EAEC 042), E. coli 
enteropatogênica e-2348/69 (EPEC e-2348/69), E. coli enterohemorrágica  EDL 933 (EHEC 
EDL 933), E. coli enterotoxigênica 1661-1 (ETEC 1661-1), Salmonella Choleraesuis INCQS 
028 e Shigella flexneri 2a. Os dados obtidos são promissores e fornecem subsídios para o futuro 
uso desses potenciais probióticos em ensaios com animais visando confirmar a eficácia das 
mesmas em modelos de infecção experimental. 

 

Palavras-chave: probióticos; Lactobacillus; Bifidobacterium; enteropatógenos bacterianos; 
diarreia.
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ABSTRACT 

Bacterial diarrhea is an infectious disease that occurs with significant morbidity and mortality 
worldwide, principally in underdeveloped and developing countries. The recommended 
protocols for treatment include hydro-electrolyte replacement, eventually associated with 
antimicrobials. However, such measures are not sufficient to eliminate all deleterious effects of 
this infectious process, such as reduction in the number of evacuations and restoration of the 
intestinal microbiota. More rational measures could include approaches that can aid in the 
prevention and/or treatment of intestinal infection, without increasing the imbalance of the 
microbiota and without exerting selective pressures that could lead to the emergence of resistant 
microorganisms. One possibility consists in the use of probiotics, however, different studies 
have shown that many beneficial effects of these microorganisms can be species-specific or 
even strain-specific. Thus, not all probiotics may be active against enteropathogenic bacteria 
commonly associated with diarrheal disease. Therefore, the objective of this study was to 
prospect for microorganisms in newborns’ feces with probiotic potential against prevalent 
bacterial enteropathogens. Stool microbiological cultures were performed in selective culture 
media for Bifidobacterium and Lactobacillus. Typical gram-positive and catalase-negative 
bacilli colonies were submitted to bile salt tolerance, acid pH and lysozyme tests and binding 
ability to mucin. The bacterial isolates with probiotic profile were analyzed for antimicrobial 
activity against enteropathogenic bacteria and also for the inhibitory activity of adhesion to 
mucin. Subsequently, the bacteria were identified by sequencing the 16S rRNA. It was 
produced a review article on the main probiotic mechanisms of action and clinical perspectives 
for treatment and prevention of diarrhea in children. Additionally, an article resulting from the 
investigation of the probiotic potential of the isolates of Bidifidobacterium bifidum 14.2, 
Bidifidobacterium longum subsp. longum 25.3, B. longum 49.3, Bidifidobacterium animalis 
subsp. lactis 56.1 and Lactobacillus fermentum 54.2, as they were resistant to acid pH, bile 
salts, lysozyme and showed mucin binding was written. Additionally, these strains inhibited 
binding to mucin and the growth of enteropathogens, such as: enteroaggregative Escherichia 
coli 042 (EAEC 042), enteropathogenic E. coli e2348/69 (EPEC e2348/69), enterohemorrhagic 
E. coli 933 EDL (EHEC 933 EDL), enterotoxigenic E. coli 1661-1 (ETEC 1661-1), Salmonella 
Choleraesuis INCQS 028, and Shigella flexneri 2a. The data obtained are promising and provide 
supports for the future use of these potential probiotics in animal tests to confirm their efficacy 
in experimental infection models. 

 

Keywords: Probiotics; Lactobacillus; Bifidobacterium; Bacterial enteropathogens; Diarrhea. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo as estimativas oficiais (UNICEF, 2018), a diarreia é apontada como a segunda 

maior causa de morte entre crianças menores de cinco anos de idade e que pode deixar sequelas 

relacionadas ao comprometimento no desenvolvimento físico e cognitivo. Em contrapartida, a 

antibioticoterapia não é recomendada pela possibilidade do paciente continuar a albergar o 

patógeno bacteriano, por não ser eficaz nos casos da diarreia viral e propiciar uma piora do 

quadro clínico do paciente, além de não sanar todos os efeitos deletérios desse processo 

infeccioso. 

Neste contexto, os probióticos surgem como uma abordagem terapêutica e de prevenção 

inovadora, que pode ser empregada na forma de medicamentos liofilizados/suspensões ou 

suplementos alimentares, os quais irão estimular a proliferação de bactérias benéficas em 

detrimento de microrganismos enteropatogênicos (PUEBLA-BARRAGAN;REID, 2019). 

Contudo, o processo de triagem de potenciais probióticos passa pela análise de certos pré-

requisitos relacionados à capacidade do microrganismo resistir ao pH ácido, tolerar enzimas 

gástricas e intestinais, secretar compostos com atividade antimicrobiana, aderir ao muco e 

epitélio intestinal e inibir a adesão de enteropatógenos, reduzindo ou eliminando suas 

populações. Todos esses ensaios têm sido realizados com isolados de amostras de leite, fezes 

(humanas ou de animais) e do meio ambiente como padrão-ouro na prospecção de probióticos. 

O intestino é o sítio com a maior diversidade e complexidade de microrganismos 

aeróbios e anaeróbios do corpo humano. Portanto, a seleção de probióticos a partir da 

microbiota intestinal humana representa uma importante estratégia preventiva e terapêutica, 

principalmente para o tratamento de uma doença com elevados índices de morbidade e 

mortalidade. A identificação de novas espécies a partir de pesquisas nacionais pode auxiliar na 

redução dos custos e para o progresso científico e tecnológico do Brasil. Adicionalmente, uma 

das grandes preocupações da Organização Mundial da Saúde é a implementação de novas 

terapias que não atuem como pressão seletiva, ao propiciar a seleção de patógenos cada vez 

mais resistentes aos antibióticos. 

Dessa forma, diante da necessidade de novas alternativas para o tratamento das 

infecções intestinais, a prospecção de novos microrganismos com potencial probiótico pode 

representar um avanço importante para a elevação do nível de saúde entre a população infantil, 

seja em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.
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Dentre as bactérias consideradas probióticas, as do gênero Bifidobacterium e 

Lactobacillus tem sido as mais estudadas, principalmente porque muitas espécies fazem parte 

da microbiota intestinal normal. Apesar das evidências pontuadas na literatura, são necessários 

mais estudos que possam explorar a diversidade desses gêneros e evidenciar novas cepas que 

atuem na regressão ou atenuação da diarreia e até mesmo de outros quadros infecciosos. 

A tese foi produzida no formato de artigo, sendo composta por um de revisão (publicado 

na revista Food & Function – Qualis B1 em Medicina I) e outro no formato de artigo original 

(submetido à revista Anaerobe – Qualis B1 em Medicina I). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 2.1 DOENÇA DIARREICA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença diarreica apresenta prevalência 

elevada em todo o mundo, sendo uma causa importante de mortalidade infantil (WHO, 2017). 

Estima-se que 480.000 crianças, com menos de cinco anos, morrem por ano em consequência 

da doença diarreica (UNICEF, 2018). No geral, as crianças mais frequentemente acometidas 

residem nas regiões menos desenvolvidas do mundo, com destaque para Índia, Nigéria, 

Afeganistão, Paquistão e Etiópia (WHO, 2017). Segundo o último censo do Ministério da 

Saúde, foram registrados mais de 5.000.000 de casos da diarreia aguda no Brasil (BRASIL, 

2018). 

Esses dados demonstram a importância dessa enfermidade para a saúde pública, uma 

vez que causa profundos impactos sobre as taxas de morbidade e mortalidade infantil (BRYCE 

et al., 2005; BANAJEH, 2017; HAY, 2017). Altas taxas de morbidade por doença diarreica são 

preocupantes porque a diarreia infantil pode deixar sequelas que se manifestarão em longo 

prazo sobre o desenvolvimento físico e cognitivo da criança (BLACK;BROWN;BECKER, 

1984; GUERRANT et al., 1999; DERBY et al., 2014; LAMBERTI et al., 2014; TATE et al., 

2016).  

A diarreia é definida pela presença de três ou mais episódios de fezes líquidas ou 

amolecidas ao dia, sendo acompanhada ou não por febre e vômitos. Do ponto de vista clínico, 

apresenta-se sob três formas: 1-diarreia aquosa aguda: possui durabilidade de várias horas ou 

dias; 2-diarreia sanguinolenta: também conhecida como disenteria, pode apresentar muco além 

de sangue; 3-diarreia persistente: possui durabilidade de 14 dias ou mais (WHO, 2017).  

Várias bactérias, vírus e parasitas intestinais estão associados à infecção no ser humano, 

que são transmitidos pela via oral-fecal (ELLIOTT, 2007). Isso geralmente ocorre por causa 

das precárias condições higiênico-sanitárias dos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas não tem acesso às instalações sanitárias básicas e 780 

milhões não tem acesso à água potável (WHO, 2017). Tais condições contribuem para a 

disseminação desses patógenos e a prevalência da diarreia. 

Entre os principais agentes da diarreia bacteriana estão os diferentes sorotipos de 

Salmonella, Shigella spp. e as categorias de E. coli diarreiogênicas (DEC). Contudo, as DEC 
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estão entre as causas predominantes de doença diarreica em nível mundial, principalmente na 

infância (PARASHAR et al., 2006; AL-GALLAS et al., 2007; BUERIS et al., 2007). Essas 

bactérias estão distribuídas em seis categorias principais: E. coli enteroagregativa (EAEC), E. 

coli produtora de toxina Shiga (STEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli enteropatogênica 

(EPEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC) e E.coli aderente-invasiva (AIEC). Essa classificação 

tem por base as características epidemiológicas e clínicas, fatores de virulência e sorotipos 

(NATARO;KAPER, 1998). Eventualmente, a doença diarreica pode ser desencadeada por 

outras bactérias, tais como: Aeromonas spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Clostridium spp. 

e Plesiomonas spp. (ELLIOTT, 2007; KOTLOFF et al., 2013). 

Embora muitos dos casos de diarreia sejam ocasionados por vírus, um elevado número 

de episódios de diarreia bacteriana tem sido relatado. Um estudo desenvolvido na Índia 

demonstrou uma redução de 10,5 % dos episódios de diarreia viral em função de um incremento 

de 6,3% da diarreia causada por E. coli (MELLOR et al., 2016). Concomitantemente, infecções 

intestinais causadas por Salmonella e Shigella spp. foram prevalentes no sul do Vietnã 

(ANDERS et al., 2015). Em áreas suburbanas de Cartum (Sudão), 48% dos casos de diarreia 

aguda em crianças menores de cinco anos estavam relacionados com as DEC 

(SAEED;ABD;SANDSTROM, 2015). Por último, em um hospital infantil dos Estados Unidos, 

constatou-se uma maior prevalência da diarreia bacteriana comparada com a viral 

(STOCKMANN et al., 2016). 

Convêm destacar que a doença diarreica pode ocorrer também por causa do uso 

prolongado ou inadequado de antimicrobianos, culminando no quadro denominado diarreia 

associada ao uso de antibióticos (DAA). Neste caso, o microrganismo Clostridium difficile é 

um dos agentes etiológicos mais frequentes (MADA;ALAM, 2017). Além disso, 

Sthaphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) tem sido descrita como um patógeno 

importante na DAA (BOYCE;HAVILL, 2005; LO;BORCHARDT, 2009). 

A gravidade e a prevalência das infecções pelas DEC estão bem documentadas em 

países em desenvolvimento, sendo que o seu tratamento envolve as mesmas medidas de manejo 

indicadas para a doença diarreica por outras bactérias, as quais incluem um tratamento de 

suporte dependendo da presença de sinais de desidratação e a prescrição de antibióticos ou de 

antiparasitários apenas para alguns casos particulares (GUERRANT et al., 2001; ELLIOTT, 

2007).  

13 13 
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Nos casos de infecções parasitárias (como amebíase e giardíase) e de infecções 

bacterianas sistêmicas, da shigelose e da cólera, a quimioterapia antimicrobiana adequada pode 

reduzir o curso clínico da doença e a duração da eliminação fecal do agente causador 

(GUERRANT et al., 2001; SHANE et al., 2017). Entretanto, quando a terapia empírica é 

realizada com antibióticos de largo espectro ou quando o tratamento falha em consequência da 

resistência à droga empregada, ela pode possibilitar a disseminação da resistência a outras 

bactérias (HINES;NACHAMKIN, 1996; GUERRANT et al., 2001; SHANE et al., 2017). Além 

disso, a terapia empírica pode resultar no uso desnecessário de antibióticos, tendo em vista a 

elevada prevalência de infecções virais (BON et al., 1999; PARASHAR et al., 2003; 

PARASHAR et al., 2006; BALKAN;ÇELEBI, 2017; GODDARD, 2017).  

Diante desse contexto, são necessárias alternativas que possam amenizar ou conter os 

quadros de diarreia infecciosa bacteriana. Entre essas medidas, a comunidade científica tem 

investido no estudo dos probióticos, uma vez que são microrganismos que podem conferir 

vários benefícios ao hospedeiro, incluindo a reestabelecimento da microbiota, redução do 

número de evacuações e de internações, impactando diretamente na saúde dos indivíduos e na 

economia dos países. 

 

 2.2 PROBIÓTICOS 

 Diante da complexidade estrutural e funcional da microbiota do trato gastrointestinal 

(TGI), as propriedades benéficas de alguns microrganismos têm sido avaliadas no sentido de 

tentar implementar uma terapia alternativa para a prevenção e tratamento de muitas 

enfermidades infecciosas. Os primeiros estudos foram conduzidos pelo cientista russo Ilya 

Ilyich Metchnikoff no início do século XX que demonstrou os efeitos benéficos de um alimento 

fermentado para o metabolismo humano (METCHNIKOFF, 1907; 

METCHNIKOFF;MITCHELL, 1907). Tal descoberta rendeu ao biólogo pesquisador o Prêmio 

Nobel de Medicina no ano de 1908.  

 No ano de 1965, Lilly e Stillwell descobriram que determinadas “substâncias” ou 

“fatores” secretados pelo protista ciliado Colpidium campylum eram capazes de servir como 

suporte para o crescimento de outro da espécie Tetrahymena pyriformis. Sendo assim, os 

pesquisadores desenvolveram o primeiro conceito de probióticos que deriva do grego e significa 

“para a vida” (LILLY;STILLWELL, 1965).  

14 14 
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Atualmente, o conceito adotado no meio científico é o da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) que 

define o probiótico como qualquer microrganismo vivo que, quando administrado em 

quantidades adequadas pode conferir uma série de benefícios para o hospedeiro (GROUP, 

2001). Dentro dessa definição, os microrganismos da microbiota intestinal não são 

considerados probióticos até o momento em que forem isolados, purificados e analisados 

quanto às suas propriedades benéficas (KLEEREBEZEM;VAUGHAN, 2009).  

Entre os principais benefícios para a saúde humana, destacam-se a redução da duração 

da diarreia e do tempo de hospitalização (VANDENPLAS, 2016), alívio dos sintomas 

relacionados à intolerância da lactose (ALMEIDA et al., 2012; VONK et al., 2012; 

PAKDAMAN et al., 2016), alergias (OUWEHAND et al., 2009; DEL GIUDICE et al., 2017; 

DENNIS-WALL et al., 2017), atenuação dos níveis de colesterol sérico (LIU et al., 2017; 

WANG et al., 2017), prevenção do câncer (DJALDETTI;BESSLER, 2017; KAHOULI et al., 

2017; LI et al., 2017; SABER et al., 2017) e diabetes (HU et al., 2017; WANG et al., 2017).  

Apesar dos efeitos benéficos, alguns probióticos podem causar efeitos adversos em 

alguns pacientes (portadores da doença de Crohn, colite ulcerativa), tais como náuseas/vômitos, 

dor epigástrica e constipação (ROLFE et al., 2006; GOLDENBERG et al., 2017). 

Dentre os principais grupos microbianos estudados como probióticos, destacam-se os 

gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Streptococcus, Escherichia, 

Lactococcus e Enterococcus, sendo estes dois últimos em menor escala (DE 

VRESE;SCHREZENMEIR, 2008; AMER et al., 2017) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Principais espécies bacterianas estudadas como probióticos. 

GÊNEROS ESPÉCIES EFEITOS COMPROVADOS  REFERÊNCIAS 

Bacillus 

clausii 

Produção de metabólitos contra S. aureus, E. faecium 
e C. difficile; Estimulação da secreção de IFN-γ e da 
proliferação de células TCD4+ 

URDACI;BRESSOLLIER;PINCHUK, 

2004 

Redução dos efeitos colaterais da antibioticoterapia 
para H.pylori 

NISTA et al., 2004 

coagulans  
Redução dos movimentos peristálticos, flatulência e dor 
abdominal em pacientes com síndrome do intestino irritável 
(SII);  

DOLIN, 2009; HUN, 2009 

Bifidobacterium 

adolescentis 

Ativação de macrófagos, aumento da produção de TNF-α e 
NO em modelo de células de câncer de cólon 

LEE et al., 2008 

Prevenção da enterocolite necrotizante WU et al., 2017 

Inibição da adesão de rotavírus em células MA104 FERNANDEZ-DUARTE et al., 2017 

animalis 

Redução do tempo de trânsito colônico em mulheres 
saudáveis 

MARTEAU et al., 2002 

Proteção contra a inflamação causada por ETEC K88 em 
células intestinais Caco-2 

ROSELLI et al., 2006 

bifidum 

Redução da incidência da diarreia aguda em crianças  SAAVEDRA et al., 1994 

Estimulação do crescimento de Bifidobacterium spp. em 
idosos 

BARTOSCH et al., 2005 

Inibição de H. pylori in vitro e in vivo CHENOLL et al., 2011 

Melhora do quadro de gastroenterite causada por rotavírus 
por estimular a secreção de fatores de proteção de mucosa 

KAWAHARA et al., 2017 

infantis Inibição de Salmonella in vitro RAHIMIFARD;NASERI, 2016 
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Redução da incidência da enterocolite necrotizante em 

neonatos em uma Unidade de Terapia Intensiva 

HOYOS, 1999 

Melhora da estabilidade do epitélio intestinal EWASCHUK et al., 2008 

Redução da incidência da enterocolite necrotizante HOYOS, 1999 

longum 

Atividade anti-tumoral via modulação de biomarcadores do 
câncer de cólon 

SINGH et al., 1997 

Inibição da infecção por rotavírus in vitro MUÑOZ et al., 2011 

Melhora do quadro de colite em camundongos via inibição 
da ativação de macrófagos e restauração do balanço 
Th17/Treg 

LIM et al., 2016 

Enterococcus faecium 

Redução dos níveis de colesterol sérico HLIVAK et al., 2005 

Proteção do epitélio intestinal e atenuação da secreção de 
IL-8 induzida por ETEC em enterócitos 

TIAN et al., 2016 

Inibição de C.difficile in vivo MANSOUR et al., 2017 

Redução da secreção de citocinas pró-inflamatórias em 
modelo de infecção com ETEC 

KERN et al., 2017 

Escherichia coli 

Regressão do quadro de colite ulcerativa KRUIS et al., 2004 

Reparo do epitélio intestinal ZYREK et al., 2007 

Estimulação da secreção de uma ß-defensina humana SCHLEE et al., 2007 

Inibição da adesão e invasão de AIEC em cultura de células 
intestinais da linhagem 407 

BOUDEAU et al., 2003 

Redução da dor abdominal em pacientes com SII SINN et al., 2008 

Inibição da invasão do vírus H9N2 em células dendríticas 
pela expressão da proteína de camada S 

GAO et al., 2016 
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brevis 
Melhora do quadro de colite em camundongos via inibição 
da ativação de macrófagos e restauração do balanço 
Th17/Treg 

LIM et al., 2016 

casei 

Inibição da adesão de rotavírus em células MA104 FERNANDEZ-DUARTE et al., 2017 

Redução da severidade da constipação e melhora da 
consistência das fezes em pacientes com quadro de 
constipação crônica 

KOEBNICK et al., 2003 

Inibição in vitro e in vivo de H. pylori SGOURAS et al., 2004 

Redução do peso e melhora do metabolismo lipídico em 
crianças obesas  

NAGATA et al., 2017 

delbrueckii 
Inibição da adesão e dos efeitos citotóxicos de C. difficile 
em células Caco-2 

BANERJEE;MERKEL;BHUNIA, 

2009 

fermentum 

Redução da incidência de infecções gastrointestinais e do 
trato respiratório superior em crianças  

MALDONADO et al., 2012 

Inibição da infecção por S. aureus desencadeada por 
implantes cirúrgicos em camundongos 

GAN et al., 2002 

Inibição de E. coli e G. vaginalis em in vitro e in vivo KAEWNOPPARAT et al., 2013 

Inibição de Candida spp. in vitro DO CARMO et al., 2016 

plantarum 

Redução dos níveis de colesterol sérico NGUYEN;KANG;LEE, 2007 

Redução da dor abdominal e frequência de evacuações em 
pacientes com SII 

NIEDZIELIN;KORDECKI;ENA 

BIRKENFELD, 2001 

Efeito protetor para o epitélio intestinal e regulação das 
proteínas das “tight junctions” 

ANDERSON et al., 2010; 
KARCZEWSKI et al., 2010 

 Prevenção da patogênese severa em ratos infectados com 
Leptospira interrogans 

POTULA et al., 2017 

Lactobacillus 
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rhamnosus Redução da duração da diarreia e do tempo de 
hospitalização em crianças 

GUANDALINI et al., 2000; 
KORPELA et al., 2016 

Saccharomyces boulardii 
Redução da duração da diarreia e do tempo de 
hospitalização em crianças 

VILLARRUEL et al., 2007; 
DAS;GUPTA;DAS, 2016 

Streptococcus thermophilus Redução da incidência da diarreia aguda em crianças  SAAVEDRA et al., 1994 
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Após a descoberta dos microrganismos com propriedades probióticas, houve uma 

grande expansão dos produtos suplementados com esses estirpes, dentre os quais destacam-se 

o iogurte, leite fermentado e não-fermentado, queijo, sucos, smoothies, barras de cereais, dentre 

outras fórmulas infantis. Adicionalmente, os probióticos são comercializados como 

suplementos dietéticos e medicamentos (CHAMPAGNE;GARDNER;ROY, 2005; 

FOLIGNÉ;DANIEL;POT, 2013; PASSARIELLO;AGRICOLE;MALFERTHEINER, 2014; 

WISCHMEYER et al., 2017).  

Para ser categorizado com probiótico, o microrganismo necessita preencher uma série 

de requisitos sendo eles: 1) efetivos e seguros, 2) não patogênicos, 3) resistentes contra a 

digestão por enzimas pancreáticas ou entéricas, ao ácido gástrico e suco biliar, 4) apresentar 

capacidade de persistir no trato gastrointestinal, 5) capazes de prevenir a aderência à mucosa 

intestinal do patógeno, 6) capazes de influenciar atividade metabólica local e 6) de evitar o 

estabelecimento e/ou a replicação de enteropatógenos (LEE;SALMINEN, 2009). Esses pré-

requisitos têm sido empregados pela comunidade científica mundial como o perfil padrão-ouro 

e geralmente são utilizados na seleção desses microrganismos. 

Os probióticos reduzem ou eliminam as populações dos patógenos pela secreção de 

ácidos orgânicos (acético e lático) e redução do pH (OGAWA et al., 2001; FAYOL-

MESSAOUDI et al., 2005; FOSCHI et al., 2017), competição por nutrientes e receptores de 

células epiteliais (FORESTIER et al., 2001; NOWAK;MOTYL, 2017), produção de peróxido 

de hidrogênio (PRIDMORE et al., 2008), bacteriocinas (CORR et al., 2007; RIAZI et al., 2009; 

BAHRI;CHAOUCHE, 2016; BOYANOVA et al., 2017), biosurfactantes (GUDIÑA et al., 

2010; FARIQ;SAEED, 2016; MORAIS et al., 2017).  

 

 2.2.1 Probióticos na terapêutica e prevenção das infecções intestinais bacterianas 

Nos últimos anos a possibilidade das diversas aplicações dos probióticos tem 

representado uma estratégia interessante para o tratamento e a prevenção de algumas doenças 

infecciosas, principalmente das infecções intestinais, tais como a doença inflamatória intestinal 

(DII), síndrome do cólon irritável, diarreia infecciosa e associada ao uso de antibióticos (REID, 

1999; TALESKI;TRPCEVA;ZDRAVKOVSKA, 2017; TALESKI et al., 2017).  

Em um modelo de colite hemorrágica induzida pela infecção com Escherichia coli 

O157:H7 em camudongos, verificou-se que os isolados B. longum subsp. longum JCM 1217T, 

B. longum subsp. infantis JCM 1222T e B. adolescentis JCM 1275T protegeram o epitélio via 
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produção de acetato e inibição da translocação da toxina de Shiga do lúmem intestinal para o 

sangue (FUKUDA et al., 2011).  

Existem evidências de que Lactobacillus acidophilus R0052 e L. rhamnosus R0011 

reduzem a lesão sobre células intestinais em cultura de tecidos causadas por EPEC e EHEC, 

bem como inibem a adesão dessas bactérias às células T84 (SHERMAN et al., 2005). Ainda 

nesse contexto, foi observado que L. acidophilus Bar13 e L. plantarum Bar10, bem como 

Bifidobacterium longum Bar33 e B. lactis Bar30 podem realizar um deslocamento in vitro de 

ETEC e Salmonella em células de cólon HT-29 (CANDELA et al., 2008). Foi verificado 

também que o isolado L. plantarum CGMCC No.1258 pode atenuar as alterações no 

citoesqueleto provocadas por EIEC in vitro (QIN et al., 2009).  

Um estudo que avaliou o efeito de B. longum HB25 modificado com o gene de um 

peptídeo antimicrobiano LL-37 secretado pelo epitélio intestinal, constatou que o 

microrganismo recombinante reduziu os níveis da citocina pró-inflamatória TNF-α e aumentou 

a dosagem da citocina anti-inflamatória IL-10 e o fator de crescimento transformante (TGF-α). 

Após a análise histológica, constatou-se também que houve uma redução das injúrias geradas 

à mucosa do cólon (GUO et al., 2017).     

Um trabalho que analisou os efeitos de Lactobacillus johnsonni CJLJ103 em cultura de 

células e modelo animal, observou uma inibição do crescimento de E.coli e da produção de 

lipopolissacarídeo (LPS), além do aumento da expressão das proteínas das tight junctions em 

células Caco-2 e em camundongos com colite induzida pelo ácido 2,3,6-

trinitrobenzenosulfonico (TNBS) (LIM et al., 2017).  

Uma cepa de Lactobacillus plantarum designada de L9 inibiu a adesão e internalização 

de E. coli O55:B5 em monocamadas de enterócitos. Adicionalmente, foi observado que o 

microrganismo reduziu o fator de necrose tumoral (TNF-α) induzido pela translocação 

bacteriana em células Caco-2. Por último, foi constatado também que L. plantarum L9 não 

afetava a integridade das monocamadas celulares (WANG et al., 2017). 

Além disso, através de sua intensa atividade fermentativa, algumas linhagens podem 

inibir a produção de toxinas e dessa forma atenuar a virulência de um enteropatógeno. Nesse 

contexto, a administração oral da cepa Bifidobacterium breve em murinos inibiu a produção da 

toxina Stx de EHEC O157:H7 pela elevada secreção de ácido acético e redução do pH intestinal 

(ASAHARA et al., 2004).  

21 21 



26 

 

 

Portanto, considerando a importância da investigação de medidas alternativas para a 

atenuação da doença diarreica e que existem lacunas sobre a efetividade dos probióticos 

existentes sobre os principais enteropatógenos bacterianos, este estudo realizou uma 

caracterização de diferentes isolados de Bifidobacterium e Lactobacillus de fezes de recém-

nascidos com perfil probiótico sobre diferentes linhagens de DEC, Salmonella e Shigella. 
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3 OBJETIVOS 
 

GERAL 

Realizar a prospecção de microrganismos com potencial probiótico em fezes de crianças 

contra enteropatógenos bacterianos de relevância clínica. 

ESPECÍFICOS 

 Selecionar isolados dos gêneros Bifidobacterium e Lactobacillus com as seguintes 

propriedades probióticas in vitro: 

 Tolerância à lisozima, pH e sais biliares; 

 Capacidade de adesão à mucina intestinal; 

 Secreção de metabólitos antimicrobianos; 

 Avaliar a capacidade de adesão das cepas selecionadas à mucina gástrica; 

 Investigar a capacidade de inibição da adesão de Escherichia coli diarreiogênicas, 

Salmonella Choleraesuis e Shigella flexneri em mucina por deslocamento; 
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4 RESULTADOS 

4.1 CAPÍTULO 1 – Probiotics, mechanisms of action, and clinical perspectives for diarrhea 

management in children (publicado na revista Food & Function, Qualis B1 em Medicina I e 

Fator de Impacto 3.289). 
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4.2 CAPÍTULO 2 - Antimicrobial activity of Bifidobacterium and Lactobacillus species from 

children´s feces against bacterial enteropathogens (submetido à revista Anaerobe, Qualis B1 

em Medicina I e Fator de Impacto 2.742). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A seleção de novas linhagens de Bifidobacterium e de Lactobacillus com potencial 

probiótico e efetivas contra bactérias enteropatogênicas apresenta relevância em termos de 

saúde pública, principalmente quando consideramos os impactos negativos dos elevados 

índices de morbidade e de mortalidade por doença diarreica no âmbito mundial. Dentro desse 

contexto, apesar do painel de probióticos existentes no mercado, sabe-se que, na maioria dos 

casos, a ação benéfica desses microrganismos pode ser espécie-específica e, até mesmo, 

linhagem-específica. Portanto, certos produtos comercializados como probióticos não terão os 

mesmos efeitos nas diferentes desordens infeciosas e inflamatórias do trato intestinal, trato 

genital feminino e outras enfermidades, incluindo alergias, diabetes, entre tantas outras 

descritas na literatura. 

À partir do desenvolvimento dessa tese foram obtidos os seguintes resultados: 

 Produção do um artigo de revisão intitulado “Probiotics, mechanisms of action, and 

clinical perspectives for diarrhea management in children” que analisou o 

conhecimento atual sobre os mecanismos de ação dos probióticos frente aos 

enteropatógenos intestinais. Foi possível evidenciar, após a análise da literatura 

existente, a efetividade da aplicação clínica dos principais probióticos na prevenção e 

tratamento da diarreia infantil. Adicionalmente, foram discutidas algumas lacunas no 

conhecimento e desafios existentes, bem como as perspectivas dentro do ramo de 

pesquisa; 

 Produção de um artigo experimental na modalidade full paper intitulado “Antimicrobial 

activity of Bifidobacterium and Lactobacillus species from children´s feces against 

bacterial enteropathogens” que demonstrou que os isolados B. bifidum A14.2, B. longum 

subsp. longum C25.3, B. longum N49.3, B. animalis subsp. lactis L56.1 e L. fermentum 

L54.2 apresentaram perfil adequado para serem considerados potenciais probióticos, 

além de inibirem enteropatógenos por meio da produção de compostos com atividade 

antimicrobiana e via competição por receptores de mucina. Tais achados são de 

fundamental importância para a ampliação do banco de microrganismos de origem 

brasileira com propriedades probióticas e que podem ser utilizados como alternativa 

preventiva ou terapêutica da doença diarreica.  

82 



30 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 Com base nos resultados deste trabalho foi possível concluir que:  

 A partir da revisão sistemática de literatura, as cepas Lactobacillus rhamnosus GG, 

Saccharomyces boulardii, L. acidophilus e L. reuteri são capazes de reduzir o tempo de 

duração da diarreia infantil e de estadia hospitalar em, pelo menos, 24 horas. Além disso, 

a literatura descreve que uma alternativa interessante seria o design de probióticos a 

partir da microbiota endógena dos indivíduos. Isso poderia facilitar a eficácia desses 

compostos para a restauração/manutenção da homeostase da microbiota intestinal 

considerando-se as variações geográficas do microbioma dos indivíduos; 

 As linhagens de B. bifidum A14.2, B. longum subsp. longum C25.3, B. longum N49.3, 

B. animalis subsp. lactis L56.1 e L. fermentum L54.2 apresentam propriedades 

benéficas considerando que apresentam o perfil para serem definidas como probióticos 

e atividade antimicrobiana contra bactérias enteropatogênicas. No entanto, existe a 

necessidade de estudos para confirmar a efetividade dessas bactérias em modelos 

animais de infecção experimental, para que se possa estabelecer a perspectiva de uso no 

tratamento da doença diarreica. 

  

83 



30 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AL-GALLAS N,BAHRI O,BOURATBEEN A,HAASEN AB,AISSA RB. Etiology of acute 
diarrhea in children and adults in Tunis, Tunisia, with emphasis on diarrheagenic Escherichia 
coli: prevalence, phenotyping, and molecular epidemiology. The American journal of tropical 
medicine and hygiene, 77: 571-582; 2007. 
 
ALMEIDA CC,LORENA SLS,PAVAN CR,AKASAKA HMI,MESQUITA MA. Beneficial 
effects of long-term consumption of a probiotic combination of Lactobacillus casei Shirota 
and Bifidobacterium breve Yakult may persist after suspension of therapy in lactose-intolerant 
patients. Nutrition in Clinical Practice, 27: 247-251; 2012. 
 
AMER M,NADEEM M,NAZIR S,FAKHAR M,ABID F,AIN Q,ASIF E. Probiotics and Their 
Use in Inflammatory Bowel Disease. Alternative therapies in health and medicine; 2017. 
 
ANDERS KL,THOMPSON CN,VAN THUY NT,NGUYET NM,DUNG TTN,PHAT 
VV,VAN NTH,HIEU NT,THAM NTH,HA PTT. The epidemiology and aetiology of 
diarrhoeal disease in infancy in southern Vietnam: a birth cohort study. International journal 
of infectious diseases, 35: 3-10; 2015. 
 
ANDERSON RC,COOKSON AL,MCNABB WC,KELLY WJ,ROY NC. Lactobacillus 
plantarum DSM 2648 is a potential probiotic that enhances intestinal barrier function. FEMS 
Microbiology Letters, 309: 184-192; 2010. 
 
ASAHARA T,SHIMIZU K,NOMOTO K,HAMABATA T,OZAWA A,TAKEDA Y. 
Probiotic bifidobacteria protect mice from lethal infection with Shiga toxin-producing 
Escherichia coli O157: H7. Infection and immunity, 72: 2240-2247; 2004. 
 
BAHRI F,CHAOUCHE NK. Partial characterization of bacteriocin-like substance produced 
by probiotic Lactobacillus plantarum F12 isolated from Algerian children faeces. African 
Journal of Microbiology Research, 10: 1798-1805; 2016. 
 
BALKAN ÇE,ÇELEBI D. Acute Gastroenterıtıs Agents Under 5 Years Old Age Chıldren. 
2017. 
 
BANAJEH SM. Patterns and Trends in the Attributable Fractions of under-5 Years 
Hospitalization and Inpatient Death for Neonates, Infectious Diseases, and Severe Acute 
Malnutrition in Yemen: A Retrospective Data Analysis. International Journal of Child Health 
and Nutrition, 6: 34-42; 2017. 
 
BANERJEE P,MERKEL GJ,BHUNIA AK. Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus B-
30892 can inhibit cytotoxic effects and adhesion of pathogenic Clostridium difficile to Caco-2 
cells. Gut pathogens, 1: 8; 2009. 
 
BARTOSCH S,WOODMANSEY EJ,PATERSON JC,MCMURDO ME,MACFARLANE 
GT. Microbiological effects of consuming a synbiotic containing Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium lactis, and oligofructose in elderly persons, determined by real-time 

84 



30 

 

 

polymerase chain reaction and counting of viable bacteria. Clinical Infectious Diseases, 40: 
28-37; 2005. 
 
BLACK RE,BROWN KH,BECKER S. Effects of diarrhea associated with specific 
enteropathogens on the growth of children in rural Bangladesh. Pediatrics, 73: 799-805; 1984. 
 
BON F,FASCIA P,DAUVERGNE M,TENENBAUM D,PLANSON H,PETION A,POTHIER 
P,KOHLI E. Prevalence of group A rotavirus, human calicivirus, astrovirus, and adenovirus 
type 40 and 41 infections among children with acute gastroenteritis in Dijon, France. Journal 
of clinical microbiology, 37: 3055-3058; 1999.  
 
BOUDEAU J,GLASSER AL,JULIEN S,COLOMBEL JF,DARFEUILLE‐MICHAUD A. 
Inhibitory effect of probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 on adhesion to and invasion 
of intestinal epithelial cells by adherent–invasive E. coli strains isolated from patients with 
Crohn's disease. Alimentary pharmacology & therapeutics, 18: 45-56; 2003. 
 
BOYANOVA L,GERGOVA G,MARKOVSKA R,YORDANOV D,MITOV I. Bacteriocin‐
like inhibitory activities of seven Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus strains against 
antibiotic susceptible and resistant Helicobacter pylori strains. Letters in applied 
microbiology, 65: 469-474; 2017. 
 
BOYCE JM,HAVILL NL. Nosocomial antibiotic-associated diarrhea associated with 
enterotoxin-producing strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. American 
Journal of Gastroenterology, 100: 1828-1834; 2005. 
 
BRASIL. http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/maio/09/Apresenta----o-DDA-
Abril-2018.pdf. Acesso em 20/06/19. 
 
BRYCE J,BOSCHI-PINTO C,SHIBUYA K,BLACK RE,GROUP WCHER. WHO estimates 
of the causes of death in children. The Lancet, 365: 1147-1152; 2005. 
 
BUERIS V,SIRCILI MP,TADDEI CR,SANTOS MFD,FRANZOLIN MR,MARTINEZ 
MB,FERRER SR,BARRETO ML,TRABULSI LR. Detection of diarrheagenic Escherichia 
coli from children with and without diarrhea in Salvador, Bahia, Brazil. Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz, 102: 839-844; 2007. 
 
CANDELA M,PERNA F,CARNEVALI P,VITALI B,CIATI R,GIONCHETTI P,RIZZELLO 
F,CAMPIERI M,BRIGIDI P. Interaction of probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium 
strains with human intestinal epithelial cells: adhesion properties, competition against 
enteropathogens and modulation of IL-8 production. Int J Food Microbiol, 125: 286-292; 
2008. 
 
CHAMPAGNE CP,GARDNER NJ,ROY D. Challenges in the addition of probiotic cultures 
to foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 45: 61-84; 2005. 
 
CHENOLL E,CASINOS B,BATALLER E,ASTALS P,ECHEVARRÍA J,IGLESIAS 
JR,BALBARIE P,RAMÓN D,GENOVÉS S. Novel probiotic Bifidobacterium bifidum CECT 

85 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/maio/09/Apresenta----o-DDA-Abril-2018.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/maio/09/Apresenta----o-DDA-Abril-2018.pdf


30 

 

 

7366 strain active against the pathogenic bacterium Helicobacter pylori. Applied and 
environmental microbiology, 77: 1335-1343; 2011. 
 
CORR SC,LI Y,RIEDEL CU,O'TOOLE PW,HILL C,GAHAN CG. Bacteriocin production as 
a mechanism for the antiinfective activity of Lactobacillus salivarius UCC118. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 104: 7617-7621; 2007. 
 
DAS S,GUPTA PK,DAS RR. Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii in acute 
rotavirus diarrhea: double blind randomized controlled trial from a developing country. 
Journal of tropical pediatrics, 62: 464-470; 2016. 
 
DASH S. A Consumer's Guide to Probiotics: The Complete Source Book, Freedom 
PressInc.2003. 
 
DE VRESE M,SCHREZENMEIR J. Probiotics, prebiotics, and synbiotics. Food 
biotechnology, Springer: 1-66. 2008. 
 
DEL GIUDICE MM,INDOLFI C,CAPASSO M,MAIELLO N,DECIMO F,CIPRANDI G. 
Bifidobacterium mixture (B longum BB536, B infantis M-63, B breve M-16V) treatment in 
children with seasonal allergic rhinitis and intermittent asthma. Italian journal of pediatrics, 
43: 25; 2017. 
 
DENNIS-WALL JC,CULPEPPER T,NIEVES C,ROWE CC,BURNS AM,RUSCH 
CT,FEDERICO A,UKHANOVA M,WAUGH S,MAI V. Probiotics (Lactobacillus gasseri 
KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1, and Bifidobacterium longum MM-2) improve 
rhinoconjunctivitis-specific quality of life in individuals with seasonal allergies: a double-
blind, placebo-controlled, randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 105: 
758-767; 2017. 
 
DERBY KS,LUCIEN MAB,LESHEM E,STEENLAND MW,JUIN S,JOSEPH GA,KATZ 
MA. Hospitalizations and deaths caused by diarrhea in children five years old and younger at 
four hospitals in Haiti, 2010–2012. The American journal of tropical medicine and hygiene, 
90: 291-293; 2014. 
 
DJALDETTI M,BESSLER H. Probiotic strains modulate cytokine production and the 
immune interplay between human peripheral blood mononucear cells and colon cancer cells. 
FEMS microbiology letters, 364; 2017. 
 
DO CARMO MS,NORONHA FM,ARRUDA MO,DA SILVA COSTA ÊP,BOMFIM 
MR,MONTEIRO AS,FERRO TA,FERNANDES ES,GIRÓN JA,MONTEIRO-NETO V. 
Lactobacillus fermentum ATCC 23271 displays in vitro inhibitory activities against Candida 
spp. Frontiers in microbiology, 7; 2016. 
 
DOLIN B. Effects of a proprietary Bacillus coagulans preparation on symptoms of diarrhea-
predominant irritable bowel syndrome. Methods and findings in experimental and clinical 
pharmacology, 31: 655-659; 2009. 
 
ELLIOTT EJ. Acute gastroenteritis in children. BMJ: British Medical Journal35-40; 2007. 

86 



30 

 

 

 
EWASCHUK JB,DIAZ H,MEDDINGS L,DIEDERICHS B,DMYTRASH A,BACKER 
J,LOOIJER-VAN LANGEN M,MADSEN KL. Secreted bioactive factors from 
Bifidobacterium infantis enhance epithelial cell barrier function. American Journal of 
Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, 295: G1025-G1034; 2008. 
 
FARIQ A,SAEED A. Production and biomedical applications of probiotic biosurfactants. 
Current microbiology, 72: 489-495; 2016. 
 
FAYOL-MESSAOUDI D,BERGER CN,COCONNIER-POLTER M-H,LIEVIN-LE MOAL 
V,SERVIN AL. pH-, Lactic acid-, and non-lactic acid-dependent activities of probiotic 
Lactobacilli against Salmonella enterica Serovar Typhimurium. Applied and environmental 
microbiology, 71: 6008-6013; 2005. 
 
FERNANDEZ-DUARTE KP,OLAYA-GALÁN NN,SALAS-CÁRDENAS SP,LOPEZ-
ROZO J,GUTIERREZ-FERNANDEZ MF. Bifidobacterium adolescentis (DSM 20083) and 
Lactobacillus casei (Lafti L26-DSL): Probiotics Able to Block the In Vitro Adherence of 
Rotavirus in MA104 Cells. Probiotics and Antimicrobial Proteins1-8; 2017. 
 
FOLIGNÉ B,DANIEL C,POT B. Probiotics from research to market: the possibilities, risks 
and challenges. Current opinion in microbiology, 16: 284-292; 2013. 
 
FORESTIER C,DE CHAMPS C,VATOUX C,JOLY B. Probiotic activities of Lactobacillus 
casei rhamnosus: in vitro adherence to intestinal cells and antimicrobial properties. Research 
in Microbiology, 152: 167-173; 2001. 
 
FOSCHI C,SALVO M,CEVENINI R,PAROLIN C,VITALI B,MARANGONI A. Vaginal 
lactobacilli reduce Neisseria gonorrhoeae viability through multiple strategies: an in vitro 
study. Frontiers in cellular and infection microbiology, 7; 2017. 
 
FUKUDA S,TOH H,HASE K,OSHIMA K,NAKANISHI Y,YOSHIMURA K,TOBE 
T,CLARKE JM,TOPPING DL,SUZUKI T. Bifidobacteria can protect from enteropathogenic 
infection through production of acetate. Nature, 469: 543-547; 2011. 
 
GAN BS,KIM J,REID G,CADIEUX P,HOWARD JC. Lactobacillus fermentum RC-14 
inhibits Staphylococcus aureus infection of surgical implants in rats. The Journal of infectious 
diseases, 185: 1369-1372; 2002. 
 
GAO X,HUANG L,ZHU L,MOU C,HOU Q,YU Q. Inhibition of H9N2 virus invasion into 
dendritic cells by the S-Layer protein from L. acidophilus ATCC 4356. Frontiers in cellular 
and infection microbiology, 6: 137; 2016. 
 
GODDARD E (2017). Viral Gastroenteritis. Viral Infections in Children, Volume II, 
Springer: 155-175. 
 
GOLDENBERG JZ,YAP C,LYTVYN L,LO CKF,BEARDSLEY J,MERTZ D,JOHNSTON 
BC. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile‐associated diarrhea in adults and 
children. The Cochrane Library; 2017. 

87
///



30 

 

 

GROUP FWW. Report of a joint FAO/WHO expert consultation on evaluation of health and 
nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid 
bacteria. Córdoba, Argentina (October 1–4, 2001); 2001. 
 
GUANDALINI S,PENSABENE L,ZIKRI MA,DIAS JA,CASALI LG,HOEKSTRA 
H,KOLACEK S,MASSAR K,MICETIC–TURK D,PAPADOPOULOU A. Lactobacillus GG 
administered in oral rehydration solution to children with acute diarrhea: a multicenter 
European trial. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 30: 54-60; 2000. 
 
GUDIÑA EJ,ROCHA V,TEIXEIRA J,RODRIGUES L. Antimicrobial and antiadhesive 
properties of a biosurfactant isolated from Lactobacillus paracasei ssp. paracasei A20. 
Letters in applied microbiology, 50: 419-424; 2010. 
 
GUERRANT DI,MOORE SR,LIMA AA,PATRICK PD,SCHORLING JB,GUERRANT RL. 
Association of early childhood diarrhea and cryptosporidiosis with impaired physical fitness 
and cognitive function four-seven years later in a poor urban community in northeast Brazil. 
The American journal of tropical medicine and hygiene, 61: 707-713; 1999. 
 
GUERRANT RL,VAN GILDER T,STEINER TS,THIELMAN NM,SLUTSKER L,TAUXE 
RV,HENNESSY T,GRIFFIN PM,DUPONT H,SACK RB. Practice guidelines for the 
management of infectious diarrhea. Clinical infectious diseases, 32: 331-351; 2001. 
 
GUO Q,LI S,XIE Y,XU Z,LIU M,ZHANG Q,SUN H. Bifidobacterium longum as an Orally 
Administered Carrier of LL-37 to Treat Bacterial Diarrhea. Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Sciences, 7; 2017. 
 
HAY S. Burden of diarrhea in the Eastern Mediterranean Region, 1990–2015: findings from 
the Global Burden of Disease 2015 Study. 2017. 
 
HINES J,NACHAMKIN I. Effective use of the clinical microbiology laboratory for 
diagnosing diarrheal diseases. Clinical infectious diseases1292-1301; 1996. 
 
HLIVAK P,ODRASKA J,FERENCIK M,EBRINGER L,JAHNOVA E,MIKES Z. One-year 
application of probiotic strain Enterococcus faecium M-74 decreases serum cholesterol levels. 
Bratisl Lek Listy, 106: 67-72; 2005. 
 
HOYOS AB. Reduced incidence of necrotizing enterocolitis associated with enteral 
administration of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium infantis to neonates in an 
intensive care unit. International Journal of Infectious Diseases, 3: 197-202; 1999. 
 
HU Y-M,ZHOU F,YUAN Y,XU Y-C. Effects of probiotics supplement in patients with type 
2 diabetes mellitus: A meta-analysis of randomized trials. Medicina Clínica (English Edition); 
2017. 
 
HUN L. Bacillus coagulans significantly improved abdominal pain and bloating in patients 
with IBS. Postgraduate medicine, 121: 119-124; 2009. 

88 



30 

 

 

KAEWNOPPARAT S,DANGMANEE N,KAEWNOPPARAT N,SRICHANA 
T,CHULASIRI M,SETTHARAKSA S. In vitro probiotic properties of Lactobacillus 
fermentum SK5 isolated from vagina of a healthy woman. Anaerobe, 22: 6-13; 2013. 
 
KAHOULI I,MALHOTRA M,WESTFALL S,ALAOUI-JAMALI MA,PRAKASH S. Design 
and validation of an orally administrated active L. fermentum-L. acidophilus probiotic 
formulation using colorectal cancer ApcMin/+ mouse model. Applied microbiology and 
biotechnology, 101: 1999-2019; 2017. 
 
KARCZEWSKI J,TROOST FJ,KONINGS I,DEKKER J,KLEEREBEZEM M,BRUMMER 
R-JM,WELLS JM. Regulation of human epithelial tight junction proteins by Lactobacillus 
plantarum in vivo and protective effects on the epithelial barrier. American Journal of 
Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, 298: G851-G859; 2010. 
 
KAWAHARA T,MAKIZAKI Y,OIKAWA Y,TANAKA Y,MAEDA A,SHIMAKAWA 
M,KOMOTO S,MORIGUCHI K,OHNO H,TANIGUCHI K. Oral administration of 
Bifidobacterium bifidum G9-1 alleviates rotavirus gastroenteritis through regulation of 
intestinal homeostasis by inducing mucosal protective factors. PloS one, 12: e0173979; 2017. 
 
KERN M,GÜNZEL D,ASCHENBACH JR,TEDIN K,BONDZIO A,LODEMANN U. 
Altered Cytokine Expression and Barrier Properties after In Vitro Infection of Porcine 
Epithelial Cells with Enterotoxigenic Escherichia coli and Probiotic Enterococcus faecium. 
Mediators of inflammation, 2017; 2017. 
 
KLEEREBEZEM M,VAUGHAN EE. Probiotic and gut lactobacilli and bifidobacteria: 
molecular approaches to study diversity and activity. Annual review of microbiology, 63: 
269-290; 2009. 
 
KOEBNICK C,WAGNER I,LEITZMANN P,STERN U,ZUNFT H. Probiotic beverage 
containing Lactobacillus casei Shirota improves gastrointestinal symptoms in patients with 
chronic constipation. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 17: 655-659; 
2003. 
 
KORPELA K,SALONEN A,VIRTA LJ,KUMPU M,KEKKONEN RA,DE VOS WM. 
Lactobacillus rhamnosus GG Intake Modifies Preschool Children’s Intestinal Microbiota, 
Alleviates Penicillin-Associated Changes, and Reduces Antibiotic Use. PloS one, 11: 
e0154012; 2016. 
 
KOTLOFF KL,NATARO JP,BLACKWELDER WC,NASRIN D,FARAG 
TH,PANCHALINGAM S,WU Y,SOW SO,SUR D,BREIMAN RF. Burden and aetiology of 
diarrhoeal disease in infants and young children in developing countries (the Global Enteric 
Multicenter Study, GEMS): a prospective, case-control study. The Lancet, 382: 209-222; 
2013. 
 
KRUIS W,FRIČ P,POKROTNIEKS J,LUKÁŠ M,FIXA B,KAŠČÁK M,KAMM 
M,WEISMUELLER J,BEGLINGER C,STOLTE M. Maintaining remission of ulcerative 
colitis with the probiotic Escherichia coli Nissle 1917 is as effective as with standard 
mesalazine. Gut, 53: 1617-1623; 2004. 

89 



30 

 

 

LAMBERTI LM,BOURGEOIS AL,WALKER CLF,BLACK RE,SACK D. Estimating 
diarrheal illness and deaths attributable to Shigellae and enterotoxigenic Escherichia coli 
among older children, adolescents, and adults in South Asia and Africa. PLoS neglected 
tropical diseases, 8: e2705; 2014. 
 
LEE DK,JANG S,KIM MJ,KIM JH,CHUNG MJ,KIM KJ,HA NJ. Anti-proliferative effects 
of Bifidobacterium adolescentis SPM0212 extract on human colon cancer cell lines. BMC 
cancer, 8: 310; 2008. 
 
LEE YK, SALMINEN S. Handbook of probiotics and prebiotics, John Wiley & Sons. 2009. 
 
LI W,LI J,WANG H,YANG X,YANG H,QIAN J. Protective Role of Probiotics in 
Azoxymethane-Dextran Sulfate Sodium Saltinduced Ulcerative Colitis Associated Colorectal 
Cancer in Mice. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 15: e31; 2017. 
 
LILLY DM,STILLWELL RH. Probiotics: growth-promoting factors produced by 
microorganisms. Science, 147: 747-748; 1965. 
 
LIM S-M,JANG H-M,JEONG J-J,HAN MJ,KIM D-H. Lactobacillus johnsonii CJLJ103 
attenuates colitis and memory impairment in mice by inhibiting gut microbiota 
lipopolysaccharide production and NF-κB activation. Journal of Functional Foods, 34: 359-
368; 2017. 
 
LIM S-M,JEONG J-J,JANG S-E,HAN MJ,KIM D-H. A mixture of the probiotic strains 
Bifidobacterium longum CH57 and Lactobacillus brevis CH23 ameliorates colitis in mice by 
inhibiting macrophage activation and restoring the Th17/Treg balance. Journal of Functional 
Foods, 27: 295-309; 2016. 
 
LIU Y,ZHAO F,LIU J,WANG H,HAN X,ZHANG Y,YANG Z. Selection of Cholesterol-
Lowering Lactic Acid Bacteria and its Effects on Rats Fed with High-Cholesterol Diet. 
Current microbiology, 74: 623-631; 2017. 
 
LO TS,BORCHARDT SM. Antibiotic-associated diarrhea due to methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus. Diagnostic microbiology and infectious disease, 63: 388-389; 2009. 
MADA PK,ALAM MU. Clostridium Difficile. 2017. 
 
MALDONADO J,CAÑABATE F,SEMPERE L,VELA F,SÁNCHEZ AR,NARBONA 
E,LÓPEZ-HUERTAS E,GEERLINGS A,VALERO AD,OLIVARES M. Human milk 
probiotic Lactobacillus fermentum CECT5716 reduces the incidence of gastrointestinal and 
upper respiratory tract infections in infants. Journal of pediatric gastroenterology and 
nutrition, 54: 55-61; 2012. 
 
MANSOUR NM,ELKHATIB WF,ABOSHANAB KM,BAHR MM. Inhibition of 
Clostridium difficile in Mice Using a Mixture of Potential Probiotic Strains Enterococcus 
faecalis NM815, E. faecalis NM915, and E. faecium NM1015: Novel Candidates to Control 
C. difficile Infection (CDI). Probiotics and Antimicrobial Proteins1-12; 2017. 
 

90 



30 

 

 

MARTEAU P,CUILLERIER E,MEANCE S,GERHARDT M,MYARA A,BOUVIER 
M,BOULEY C,TONDU F,BOMMELAER G,GRIMAUD J. Bifidobacterium animalis strain 
DN‐173 010 shortens the colonic transit time in healthy women: a double‐blind, randomized, 
controlled study. Alimentary pharmacology & therapeutics, 16: 587-593; 2002. 
 
MELLOR J,KUMPEL E,ERCUMEN A,ZIMMERMAN J. Systems Approach to Climate, 
Water, and Diarrhea in Hubli-Dharwad, India. Environmental science & technology, 50: 
13042-13051; 2016. 
 
METCHNIKOFF E. Essais optimistes, A. Maloine. 1907 
 
METCHNIKOFF E,MITCHELL SPC. The Prolongation of Life: optimistic studies.The 
English translation edited by P. Chalmers Mitchell, London. 1907 
 
MORAIS I,CORDEIRO A,TEIXEIRA G,DOMINGUES V,NARDI R,MONTEIRO 
A,ALVES R,SIQUEIRA E,SANTOS V. Biological and physicochemical properties of 
biosurfactants produced by Lactobacillus jensenii P 6A and Lactobacillus gasseri P 65. 
Microbial cell factories, 16: 155; 2017. 
 
MUÑOZ JAM,CHENOLL E,CASINOS B,BATALLER E,RAMÓN D,GENOVÉS 
S,MONTAVA R,RIBES JM,BUESA J,FÀBREGA J. A novel probiotic Bifidobacterium 
longum subsp. infantis CECT 7210 strain active against rotavirus infections. Applied and 
environmental microbiologyAEM. 05548-05511; 2011. 
 
NAGATA S,CHIBA Y,WANG C,YAMASHIRO Y. The effects of the Lactobacillus casei 
strain on obesity in children: a pilot study. Beneficial Microbes1-10; 2017. 
 
NATARO JP,KAPER JB. Diarrheagenic escherichia coli. Clinical microbiology reviews, 11: 
142-201; 1998. 
 
NGUYEN T,KANG J,LEE M. Characterization of Lactobacillus plantarum PH04, a potential 
probiotic bacterium with cholesterol-lowering effects. International journal of food 
microbiology, 113: 358-361; 2007. 
 
NIEDZIELIN K,KORDECKI H,ENA BIRKENFELD B. A controlled, double-blind, 
randomized study on the efficacy of Lactobacillus plantarum 299V in patients with irritable 
bowel syndrome. European journal of gastroenterology & hepatology, 13: 1143-1147; 2001. 
 
NISTA EC,CANDELLI M,CREMONINI F,CAZZATO IA,ZOCCO MA,FRANCESCHI 
F,CAMMAROTA G,GASBARRINI G,GASBARRINI A. Bacillus clausii therapy to reduce 
side‐effects of anti‐Helicobacter pylori treatment: randomized, double‐blind, placebo 
controlled trial. Alimentary pharmacology & therapeutics, 20: 1181-1188; 2004. 
 
NOWAK A,MOTYL I. In vitro anti-adherence effect of probiotic Lactobacillus strains on 
human enteropathogens. 2017. 
 
OGAWA M,SHIMIZU K,NOMOTO K,TANAKA R,HAMABATA T,YAMASAKI 
S,TAKEDA T,TAKEDA Y. Inhibition of in vitro growth of Shiga toxin-producing 

91 



30 

 

 

Escherichia coli O157: H7 by probiotic Lactobacillus strains due to production of lactic acid. 
International journal of food microbiology, 68: 135-140; 2001. 
 
OUWEHAND AC,NERMES M,COLLADO MC,RAUTONEN N,SALMINEN S,ISOLAURI 
E. Specific probiotics alleviate allergic rhinitis during the birch pollen season. World J 
Gastroenterol, 15: 3261-3268; 2009. 
 
PAKDAMAN MN,UDANI JK,MOLINA JP,SHAHANI M. The effects of the DDS-1 strain 
of lactobacillus on symptomatic relief for lactose intolerance-a randomized, double-blind, 
placebo-controlled, crossover clinical trial. Nutrition journal, 15: 56; 2016.  
 
PARASHAR UD,GIBSON CJ,BRESSE J,GLASS RI. Rotavirus and severe childhood 
diarrhea. Emerging infectious diseases, 12: 304; 2006. 
 
PARASHAR UD,HUMMELMAN EG,BRESEE JS,MILLER MA,GLASS RI. Global illness 
and deaths caused by rotavirus disease in children. Emerging infectious diseases, 9: 565-572; 
2003. 
 
PASSARIELLO A,AGRICOLE P,MALFERTHEINER P. A critical appraisal of probiotics 
(as drugs or food supplements) in gastrointestinal diseases. Current medical research and 
opinion, 30: 1055-1064; 2014. 
 
POTULA H-H,RICHER L,WERTS C,GOMES-SOLECKI M. Pre-treatment with 
Lactobacillus plantarum prevents severe pathogenesis in mice infected with Leptospira 
interrogans and may be associated with recruitment of myeloid cells. PLoS neglected tropical 
diseases, 11: e0005870; 2017. 
 
PRIDMORE RD,PITTET A-C,PRAPLAN F,CAVADINI C. Hydrogen peroxide production 
by Lactobacillus johnsonii NCC 533 and its role in anti-Salmonella activity. FEMS 
microbiology letters, 283: 210-215; 2008. 
 

PUEBLA-BARRAGAN S,REID G. Forty-five-year evolution of probiotic therapy. Microbial 
Cell, 6: 184; 2019. 

 
QIN H,ZHANG Z,HANG X,JIANG Y. L. plantarum prevents enteroinvasive Escherichia 
coli-induced tight junction proteins changes in intestinal epithelial cells. BMC microbiology, 
9: 63; 2009. 
 
RAHIMIFARD N,NASERI M. Bifidobacteria bifidum and Bifidobacteria infantis effects on 
Salmonella enteritidis. Journal of Pure and Applied Microbiology, 10: 1885-1890; 2016. 
 
REID G. The scientific basis for probiotic strains of Lactobacillus. Appl Environ Microbiol, 
65: 3763-3766; 1999. 
 
RIAZI S,WIRAWAN R,BADMAEV V,CHIKINDAS M. Characterization of lactosporin, a 
novel antimicrobial protein produced by Bacillus coagulans ATCC 7050. Journal of applied 
microbiology, 106: 1370-1377; 2009. 

92 



30 

 

 

 
ROLFE VE,FORTUN PJ,HAWKEY CJ,BATH-HEXTALL F. Probiotics for maintenance of 
remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev, 4; 2006. 
 
ROSELLI M,FINAMORE A,BRITTI MS,MENGHERI E. Probiotic bacteria Bifidobacterium 
animalis MB5 and Lactobacillus rhamnosus GG protect intestinal Caco-2 cells from the 
inflammation-associated response induced by enterotoxigenic Escherichia coli K88. British 
Journal of Nutrition, 95: 1177-1184; 2006. 
 
SAAVEDRA JM,BAUMAN NA,PERMAN J,YOLKEN R,OUNG I. Feeding of 
Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention 
of diarrhoea and shedding of rotavirus. The lancet, 344: 1046-1049; 1994. 
 
SABER A, ALIPOUR B,FAGHFOORI Z,KHOSROUSHAHI AY. Secretion metabolites of 
probiotic yeast, Pichia kudriavzevii AS-12, induces apoptosis pathways in human colorectal 
cancer cell lines. Nutrition Research; 2017. 
 
SAEED A,ABD H,SANDSTROM G. Microbial aetiology of acute diarrhoea in children 
under five years of age in Khartoum, Sudan. Journal of medical microbiology, 64: 432-437; 
2015. 
 
SCHLEE M,WEHKAMP J,ALTENHOEFER A,OELSCHLAEGER TA,STANGE 
EF,FELLERMANN K. Induction of human β-defensin 2 by the probiotic Escherichia coli 
Nissle 1917 is mediated through flagellin. Infection and immunity, 75: 2399-2407; 2007. 
 
SGOURAS D,MARAGKOUDAKIS P,PETRAKI K,MARTINEZ-GONZALEZ B,ERIOTOU 
E,MICHOPOULOS S,KALANTZOPOULOS G,TSAKALIDOU E,MENTIS Α. In vitro and 
in vivo inhibition of Helicobacter pylori by Lactobacillus casei strain Shirota. Applied and 
environmental microbiology, 70: 518-526; 2004. 
 
SHANE AL,MODY RK,CRUMP JA,TARR PI,STEINER TS,KOTLOFF K,LANGLEY 
JM,WANKE C,WARREN CA,CHENG AC. 2017 Infectious Diseases Society of America 
clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. Clinical 
Infectious Diseases, 65: e45-e80; 2017. 
 
SHERMAN PM,JOHNSON-HENRY KC,YEUNG HP,NGO PS,GOULET J,TOMPKINS 
TA. Probiotics reduce enterohemorrhagic Escherichia coli O157: H7-and enteropathogenic E. 
coli O127: H6-induced changes in polarized T84 epithelial cell monolayers by reducing 
bacterial adhesion and cytoskeletal rearrangements. Infect Immun, 73: 5183-5188; 2005. 
 
SINGH J,RIVENSON A,TOMITA M,SHIMAMURA S,ISHIBASHI N,REDDY BS. 
Bifidobacterium longum, a lactic acid-producing intestinal bacterium inhibits colon cancer 
and modulates the intermediate biomarkers of colon carcinogenesis. Carcinogenesis, 18: 833-
841; 1997. 
 
SINN DH,SONG JH,KIM HJ,LEE JH,SON HJ,CHANG DK,KIM Y-H,KIM JJ,RHEE 
JC,RHEE P-L. Therapeutic effect of Lactobacillus acidophilus-SDC 2012, 2013 in patients 
with irritable bowel syndrome. Digestive diseases and sciences, 53: 2714-2718; 2008. 

93 



30 

 

 

 
STOCKMANN C,PAVIA AT,GRAHAM B,VAUGHN M,CRISP R,PORITZ 
MA,THATCHER S,KORGENSKI EK,BARNEY T,DALY J. Detection of 23 gastrointestinal 
pathogens among children who present with diarrhea. Journal of the Pediatric Infectious 
Diseases Societypiw020; 2016. 
TALESKI V,TRPCEVA K,ZDRAVKOVSKA M. Role of probiotics and prebiotics in 
maintenance health gut flora. 2017. 
 
TALESKI V,TRPCEVA K,ZDRAVKOVSKA M,SIMJANOVSKA L. Importance of 
probiotics for human health. International Journal Knowledge, 19: 1423-1427; 2017. 
 
TATE JE,BURTON AH,BOSCHI-PINTO C,PARASHAR UD,NETWORK 
WHOCGRS,AGOCS M,SERHAN F,DE OLIVEIRA L,MWENDA JM,MIHIGO R. Global, 
regional, and national estimates of rotavirus mortality in children< 5 years of age, 2000–2013. 
Clinical Infectious Diseases, 62: S96-S105; 2016. 
 
TIAN Z,LIU X,DAI R,XIAO Y,WANG X,BI D,SHI D. Enterococcus faecium HDRsEf1 
protects the intestinal epithelium and attenuates ETEC-induced IL-8 secretion in enterocytes. 
Mediators of Inflammation, 2016; 2016. 
 
UNICEF, Statistics by Topic: Diarrhoeal Disease, https://data.unicef.org/topic/child-
health/diarrhoeal-disease/, (acesso em 20 de junho de 2019). 
 
URDACI MC,BRESSOLLIER P,PINCHUK I. Bacillus clausii probiotic strains: 
antimicrobial and immunomodulatory activities. Journal of clinical gastroenterology, 38: S86-
S90; 2004. 
 
VANDENPLAS Y. Probiotics and prebiotics in infectious gastroenteritis. Best Practice & 
Research Clinical Gastroenterology, 30: 49-53; 2016. 
 
VILLARRUEL G,RUBIO DM,LOPEZ F,CINTIONI J,GUREVECH R,ROMERO 
G,VANDENPLAS Y. Saccharomyces boulardii in acute childhood diarrhoea: a randomized, 
placebo‐controlled study. Acta Paediatrica, 96: 538-541; 2007. 
 
VONK RJ,RECKMAN GA,HARMSEN HJ,PRIEBE MG (2012). Probiotics and lactose 
intolerance, INTECH Open Access Publisher. 
 
WANG B,CHEN J,WANG S,ZHAO X,LU G,TANG X. Lactobacillus plantarum L9 but not 
Lactobacillus acidophilus LA reduces tumour necrosis factor induced bacterial translocation 
in Caco-2 cells. Beneficial Microbes, 8: 497-505; 2017. 
 
WANG H,NI X,QING X,ZENG D,LUO M,LIU L,LI G,PAN K,JING B. Live Probiotic 
Lactobacillus johnsonii BS15 Promotes Growth Performance and Lowers Fat Deposition by 
Improving Lipid Metabolism, Intestinal Development, and Gut Microflora in Broilers. 
Frontiers in Microbiology, 8: 1073; 2017. 
 
WANG X,JUAN Q-F,HE Y-W,ZHUANG L,FANG Y-Y,WANG Y-H. Multiple effects of 
probiotics on different types of diabetes: a systematic review and meta-analysis of 

94 



30 

 

 

randomized, placebo-controlled trials. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 
30: 611-622; 2017. 
 
WISCHMEYER PE,ICHIM TE,RADECKA I,FALENTIN H,KRISTENSEN NB,HERBEL 
SR. Advances in Probiotic Bacteria. Advances in Probiotic Bacteria323; 2017. 
 
WU W,WANG Y,ZOU J,LONG F,YAN H,ZENG L,CHEN Y. Bifidobacterium adolescentis 
protects against necrotizing enterocolitis and upregulates TOLLIP and SIGIRR in premature 
neonatal rats. BMC pediatrics, 17: 1; 2017. 
 
ZYREK AA,CICHON C,HELMS S,ENDERS C,SONNENBORN U,SCHMIDT MA. 
Molecular mechanisms underlying the probiotic effects of Escherichia coli Nissle 1917 
involve ZO‐2 and PKCζ redistribution resulting in tight junction and epithelial barrier repair. 
Cellular microbiology, 9: 804-816; 2007. 

 

 

 

 

95 



30 

 

 

ANEXOS 
ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE CEUMA 

Comitê de Ética em Pesquisa  

 
 

Título da Pesquisa: “PROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS COM POTENCIAL 
PROBIÓTICO CONTRA ENTEROPATÓGENOS BACTERIANOS” 

 

Nome do Pesquisador: Valério Monteiro Neto 

1. Natureza da pesquisa: A Sra. está sendo convidada a participar desta pesquisa que tem 

como finalidade analisar bactérias presentes em fezes de crianças, em condições normais 

e com isso verificar os seus benefícios para a saúde humana e propor medidas alternativas 

de controle e prevenção de determinadas doenças, como a diarreia infantil. 

2. Participantes da pesquisa: Serão incluídas crianças com a faixa etária entre 1 mês e cinco 

anos de idade. 

3. Envolvimento na pesquisa: a sua participação no referido estudo será no sentido de 

fornecer uma pequena quantidade de fezes do seu filho (a). 

4. A Sra tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando 

em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o seu filho. Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do 

projeto e, se necessário, através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

5. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão realizadas no Hospital Odorico Amaral de 

Matos – “Hospital da Criança” .  

6. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. A coleta 

das fezes ocorrerá diretamente nas fraldas e não oferece riscos e nem desconforto. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

7. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente os pesquisadores terão conhecimento dos dados. 
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8. Benefícios: Ao participar desta pesquisa a Sra. não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre os benefícios 

dessas bactérias para a nossa saúde, principalmente de crianças. 

9. Pagamento: A Sra não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 
consentimento em participar da pesquisa. 

 

 

 

_______________________________    ______________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

TELEFONES 

Pesquisador: Prof. Dr. Valério Monteiro Neto (98) 9972-2651 e 3214 4252 

  

Comitê de Ética em Pesquisa do Uniceuma:  
Endereço: Rua Josué Montello, nº1, Renascença II, São Luís-MA, CEP 65.075-120.  

Telefone: (98) 3214-4189. E-mail: cep@ceuma.br.
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APÊNDICE B – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
  

Universidade Federal do Maranhão 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Doutorado 

Doutoranda: Monique Santos do Carmo 

 

Ficha de identificação do paciente 

 

Título da pesquisa: “PROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS COM POTENCIAL 
PROBIÓTICO CONTRA ENTEROPATÓGENOS BACTERIANOS” 

 

1- Identificação da criança: 
 
1.1 - Nome completo: 

1.2 - Idade:  

1.3 - Está sob o uso de antibióticos?  Em caso negativo, há quanto tempo? 

(   )Sim (   )Não                                                     Período: _____________ 

 

1.4 – A criança tem apresentado três ou mais evacuações líquidas ou de fezes 

amolecidas no período de 24 horas, há menos de sete dias? 

       (   )Sim (   )Não   
 
1.5- Qual tipo de parto? 
 
       (   )cesárea (   )normal 
 
1.6-  Tipo de nascimento: 
 
       (   ) à termo (   )pré-termo         

                                        

2- Identificação da mãe: 
 
2.1 – Nome completo: 

2.2 – Idade: 
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2.3 – Endereço: 

         Ponto de referência:  

2.4 – Telefone: 
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