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ABSTRACT

MACHADO, D.F.; SILVA, R.R.; FANCHIOTTI, F.E.; COSTA, N.M.B.
Probiotics, prebiotics and symbiotics and ef fects on calcium bioavailability.
Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr .= J. Brazilian Soc. Food Nutr ., São Paulo,
SP. v.22, p. 73-83, dez., 2001.

Recently, functional foods, probiotics, prebiotics, and symbiotics have
been told to provide many benefits to the health. The microorganisms
(Bifidobacterium, Lactobacillum) and the non-digestible carbohydrates
(inulin and oligofructose) used in the obtaining of those products are capable
to influence positively on the intestinal micro flora. They produce several
therapeutic effects, such as, anti-carcinogenic and hipocholesterolemic effect,
immune system modulation and the improvement in the bioavailability of
some minerals, among them, the calcium. The objective of this study is to
show the general principles that involve the action of these functional victuals
in the bioavailability of the calcium.
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RESUMORESUMEN

RESUMO. Alimentos funcionais, dentre
eles, probióticos, prebióticos e simbióticos, recen-
temente, têm sido relatados proverem muitos be-
nefícios à saúde. Os microrganismos (Bifidobac-
terium, Lactobacillus) e os carboidratos não di-
geríveis (inulina, oligofrutose) utilizados na ob-
tenção desses produtos são capazes de influen-
ciar positivamente sobre a microflora intestinal,
produzindo vários efeitos terapêutico, como, efei-
tos anticarcinogênico e hipocolesterolêmico, mo-
dulação do sistema imune e a  melhora na
biodisponibilidade de alguns minerais, entre eles,
o cálcio. O objetivo desta revisão é relatar os prin-
cípios gerais que envolvem a ação destes alimen-
tos funcionais na biodisponibilidade de cálcio.

Palavras-chave: probióticos; prebióticos;
simbióticos; cálcio, biodisponibilidade

Los alimentos funcionales, entre ellos los
probióticos, los prebióticos y los simbióticos
provocan efectos beneficiosos a la salud.
Microorganismos (bífidobacteria  y lactobacilo)
e hidratos de carbono no digeribles (inulina y
oligofructosa) que se utilizan en su obtención,
alteran positivamente  la microflora intestinal
desencadenando efectos anticancerígeno,
hipocolesterolémico, estimulación del sistema
inmune y aumento de la biodisponibilidad de
algunos minerales, entre ellos el calcio. El objeti-
vo de esta revisión es relacionar los principios
generales que involucran estos alimentos en la
biodisponibilidad del calcio.

Palabras chave: probióticos; prebióticos;
simbióticos; cálcio, biodisponibilidad
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que o principal papel da dieta é fornecer nutrientes suficientes para satisfa-

zer os requerimentos de uma alimentação balanceada e, ao mesmo tempo, proporcionar

sentimento de satisfação e bem-estar.

Mais recentemente, estudos têm sugerido que a dieta também controla e modula

várias funções do corpo e contribui para o estado de boa saúde necessário para reduzir o

risco de algumas doenças (ROBERFROID, 1998) .

Os alimentos probióticos, prebióticos e simbióticos surgem neste contexto, como

uma oportunidade de melhora da qualidade e das propriedades nutritivas dos alimentos e

com a finalidade de garantir benefícios específicos à saúde de diferentes populações. Estes

alimentos também são conhecidos como “alimentos funcionais” (ROBERFROID, 1998).

Probiótico foi definido por FULLER (1989), como um suplemento alimentar conten-

do microrganismos vivos, os quais afetam beneficamente o hospedeiro melhorando o ba-

lanço da  microbiota intestinal.

Prebiótico são ingredientes alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o

hospedeiro pela estimulação seletiva do crescimento e/ou da atividade de um ou de um

número limitado de bactérias no cólon (GIBSON, 1998).

Simbióticos são misturas de probióticos e prebióticos que afetam o hospedeiro de

uma maneira benéfica (ROBERFROID, 1998).

A importância do cálcio na dieta se conhece há muitos anos e, mais recentemente,

tem-se demonstrado sua utilidade na prevenção de diversos tipos de enfermidades que

afetam pessoas de idade média e avançada, como a osteoporose.

Os produtos lácteos, por constituírem a principal fonte de cálcio, contribuem com

grande parte do conteúdo total de cálcio da dieta e, sendo os probióticos incluídos nesse

grupo, são indicados por seus efeitos benéficos ao organismo, tanto pelo aspecto nutricional

como também,  pelo terapêutico.

Dentre os papéis potencialmente benéficos destes alimentos funcionais, como su-

plemento dietético, são citados a manutenção da microbiota intestinal, ativação do sistema

imune, atividade anticarcinogênica, síntese de vitaminas do complexo B, melhora na di-

gestão da lactose por indivíduos lactase não persistentes, modulação do colesterol sangüíneo

e a melhora da biodisponibilidade de alguns minerais, entre eles o cálcio (SANDERS, 1993).

O CÁLCIO

A importância nutricional do cálcio está intrinsicamente relacionada com suas princi-

pais funções no organismo. Dentre as funções fisiológicas que exerce, as mais importantes

são: a formação e manutenção dos ossos, transmissão do impulso nervoso, formação dos

dentes, coagulação sangüínea, contração e relaxamento muscular e permeabilidade da
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membrana celular. Este mineral representa cerca de 1 a 2% do peso corpóreo, sendo que

99% é encontrado nos ossos e dentes, e o restante encontra-se nas células, onde irá exercer

suas funções metabólicas. A concentração plasmática de cálcio é relativamente constante,

variando entre 9 e 11 mg/dL (GUYTON, 1997).

Normalmente, durante o processo de digestão, cerca de 30% do cálcio ingerido é ab-

sorvido pelo organismo, 70% é excretado nas fezes e uma quantidade pouco significativa é

eliminada pelos rins (GUËGUEN, 1990). Existem dois mecanismos distintos de absorção:

difusão passiva (cerca de 80%) e transporte ativo (20%). O cálcio é melhor absorvido na

porção superior do intestino delgado, especialmente no duodeno e no jejuno proximal e em

pequena extensão, no cólon. A absorção ocorre mais facilmente quando o cálcio está pre-

sente na forma ionizada (HEANEY et al, 1990) e é melhor absorvido na forma de lactato

(leites fermentados) do que na forma de caseinato (leite), visto que a presença de ácido e a

melhora da digestibilidade das proteínas, aumentam a absorção de cálcio (HITCHINS e

MCDONOUGH, 1989).

Quando o cálcio ingerido é suficiente ou em excesso, o mecanismo passivo, prevale-

ce. Este processo passivo depende da ingestão de cálcio da dieta. O tempo de trânsito

intestinal exerce grande impacto nesse processo, ou seja, quando acelerado, a absorção é

menor. A lactose facilita a absorção passiva principalmente quando a ingestão é baixa. O

transporte ativo requer ATP e é mediado por uma proteína transportadora (calbindina) e

ocorre na presença de vitamina D. É um mecanismo bastante importante quando a ingestão

é baixa. Entre os fatores que afetam positivamente a absorção de cálcio, pode-se citar além

da vitamina D, o aumento da acidez, a presença de lactose, a proteína, o fósforo da dieta e

a necessidade orgânica de cálcio. Quando os níveis plasmáticos de cálcio estão baixos, a

paratireóide é estimulada e libera o paratormônio, que atua na vilosidade intestinal, nos

rins e ossos. Sua ação no intestino, aumenta a absorção do mineral; nos rins, promove

maior reabsorção com maior excreção de fósforo; e nos ossos, provoca maior reabsorção

de fósforo e cálcio, diminuindo o nível plasmático (KRAUSE e MAHAN, 1995).

O consumo diário de leite e produtos lácteos em geral, principalmente leite fermen-

tado, contribui como fonte de cálcio em forma facilmente assimilável. Os produtos lácteos

fermentados apresentam não apenas alta concentração de cálcio e outros minerais mas,

também, alta biodisponibilidade (proporção disponível para absorção e utilização pelo

organismo) em relação ao leite devido, principalmente, ao abaixamento do pH gástrico

induzido pela fermentação (BUTTRISS, 1997).

O cálcio exerce várias funções no organismo, sendo que uma ingestão e absorção

ineficientes deste mineral, podem ocasionar vários problemas. O interesse pelo consumo

adequado de cálcio foi intensificado na última década como resultado de evidências cien-

tíficas que comprovam a ligação entre a sua baixa ingestão com casos de osteoporose,

hipertensão e câncer (ACKLEY et al, 1983; ALLEN, 1986; GARLAND, 1986; GARLAND et al,

1985; SPENCER e KRAMER, 1986).
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OSTEOPOROSE

A osteoporose é um dos maiores problemas relacionados à deficiência de cálcio e é

mais freqüente em pessoas idosas, principalmente em mulheres. É caracterizada pela per-

da de cálcio e outros minerais dos ossos, tornando-os frágeis e de difícil regeneração. As

causas deste problema não estão completamente esclarecidas, mas há evidências científi-

cas de que mulheres na fase pós-menopausa são bastante afetadas, pois não absorvem o

cálcio da dieta de forma tão eficiente quanto às mulheres jovens. Além disso, elas são

menos capazes de se adaptarem a uma dieta com baixo teor de cálcio através do aumento

da absorção deste mineral (ALLEN, 1986; NORDIN et al, 1987; SPENCER e KRAMER, 1986).

Acredita-se que uma ingestão adequada de cálcio por crianças e adolescentes previ-

na a perda de massa óssea, visto que a ingestão de cálcio na idade adulta parece não

interferir na densidade óssea. Estudos demonstraram que um aumento da ingestão de cál-

cio dentro dos primeiros cinco anos após o início da menopausa foi efetivo, mas não elimi-

nou completamente a perda óssea (COOPER e FARREL Jr., 1975; FRASER, 1995).

A massa óssea durante a vida é determinada por um número de fatores ambientais e

genéticos, incluindo idade da menopausa, peso, altura, atividade física, tabagismo, consu-

mo de álcool, ingestão de cálcio e outros nutrientes e vitamina D.

Acredita-se que o aumento da absorção do cálcio, através de intervenção dietética,

com o desenvolvimento de produtos enriquecidos com probióticos e/ou prebióticos, po-

deria reduzir significativamente a prevalência de osteoporose e fratura de ossos em mulhe-

res após menopausa.

PROBIÓTICOS

Considera-se os probióticos como microrganismos vivos, capazes de promover o

equilíbrio da flora intestinal, exercendo efeitos benéficos para saúde do hospedeiro.

As culturas probióticas são culturas de  microrganismos que originalmente foram

isolados do trato gastrointestinal da espécie humana ou animal e são empregadas na ela-

boração de produtos lácteos conhecidos como funcionais, probióticos ou de “terceira ge-

ração”. As culturas probióticas são encontradas na forma simples, contendo uma espécie

microbiana ou na forma múltipla, combinando mais de uma espécie.

Os produtos lácteos fermentados são altamente nutritivos devido ao fato de que seus

principais constituintes se encontram parcialmente digeridos pelo processo fermentativo

(FERREIRA, 1997). A hidrólise parcial da caseína e a desnaturação das proteínas do soro

durante o tratamento térmico do leite parece facilitar a ação das enzimas digestivas.

As bactérias probióticas mais comumente estudadas incluem os gêneros Lactobacillus

e Bifidobacterium (SANDERS, 1993).
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A principal e mais antiga indicação de produtos contendo bactérias probióticas é a

reposição ou o balanceamento da microbiota intestinal.

Existem numerosos estudos indicando que a fermentação dos alimentos com cultu-

ras de LAB (bactérias do ácido lático) aumentam a quantidade, a biodisponibilidade e a

digestibilidade dos nutrientes (SANDERS, 1993).

O efeito benéfico dos probióticos consiste na diminuição do pH intestinal, na com-

petição pelos nutrientes, na produção de antitoxinas, na redução de aminas tóxicas e amô-

nia, além de facilitar a digestão dos nutrientes através de enzimas, produção de vitaminas,

desconjugação de sais biliares, etc (SANDERS, 1993).

PREBIÓTICOS

Dentre os componentes utilizados como alimentos funcionais, os prebióticos re-

velam propriedades interessantes e alguns já são reconhecidos e utilizados como in-

gredientes alimentares.

As substâncias prebióticas podem ser extraídas e incorporadas a diferentes produtos

alimentícios. Geralmente, são de natureza oligossacarídica, podendo ser derivadas da

galactose, maltose, xilose e frutose (ROBERFROID, 2000).

Inulina e oligofrutose, derivadas da frutose, são os prebióticos mais estudados e os que

têm oferecido resultados mais consistentes. São constituintes naturais de muitos alimentos

comuns, incluindo vegetais, frutas e cereais, como chicória, cebola, aspargos, alho, banana e

trigo (FRANCK, 1998). Não são hidrolisados por enzimas digestivas, atingindo o intestino

grosso (cólon) intactas, onde são fermentados pela flora intestinal, servindo de substrato

para bactérias endógenas. Possuem alguns efeitos de fibra alimentar, como o aumento da

biomassa colônica e, conseqüentemente, do peso e freqüência das fezes (FRANCK, 1998).

Os prebióticos são seletivamente fermentados pela microflora do cólon humano,

particularmente por Bifidobacterium, um reconhecido gênero promotor da saúde, res-

ponsável por várias propriedades terapêuticas, tais como inibição de patógenos,

imunomodulação, síntese de vitaminas do complexo B, modulação do colesterol sangüíneo,

inibição da tumorogênese e melhora na absorção de cálcio (YAESHIMA, 1998).

Após a  ingestão de poucas gramas por dia de prebióticos, que varia de 4 a 15g/dia,

segundo GIBSON (1998), a composição da flora fecal é significativamente modificada; as

Bifidobacterium se tornam dominantes e espécies potencialmente prejudiciais, como

Clostridia, Fusobacterium e Bacteroides têm seu número reduzido.

RAO (2001), constatou que 5g/dia de oligofrutose administrados durante três sema-

nas à voluntários saudáveis, resultou em um aumento de um ciclo log no número de

bifidobactérias. No entanto, duas semanas após o término da administração, os números

retornaram aos valores anteriores ao tratamento.
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Assim, prebióticos exercem efeitos importantes na colonização, resistência e profilaxia

de desordens intestinais. Também têm sido investigados quanto aos seus efeitos sobre a

modulação dos lipídeos sangüíneos, as propriedades antitumorais, a regulação hormonal

e o aumento da absorção de minerais  (ROBERFROID, 2000).

Os prebióticos reúnem algumas características que devem fazer parte de sua classifi-

cação, tais como: não ser digerido nem absorvido pelo estômago e intestino delgado; ser

fermentado por certas bactérias do cólon que são benéficas à saúde; incentivar o cresci-

mento de bactérias do cólon (bifidobactérias e lactobacilos), modificando favoravelmente

a composição da flora intestinal e/ou estimular a atividade metabólica destas bactérias,

beneficiando o hospedeiro com a produção de metabólitos específicos ou componentes

bioquímicos; e promover benefícios à saúde (ROBERFROID, 2000).

SIMBIÓTICOS

Há alguns anos atrás, foi relatado um aumento da absorção mineral através da combina-

ção de oligossacarídeos e Bifidobacterium. IGARASHI et al. (1994), investigaram os efeitos de

Bifidobacterium e lactulose na absorção de cálcio em ratas ovariectomizadas (modelo de

osteoporose) que receberam uma dieta contendo 0,01% de cálcio por 31 dias. As ratas foram

divididas em 3 grupos. O grupo 1 recebeu Ca do soro de leite (grupo Controle); o grupo 2, Ca

do soro de leite + B. longum  e o grupo 3, Ca do soro de leite + B. longum + lactulose. O

número de Bifidobacterium na fezes aumentou e o pH do conteúdo cecal diminuiu significati-

vamente no grupo 3.  As propriedades de resistência dos ossos (energia de resistência e resis-

tência à quebra) foram maiores nos grupos 2 e 3 quando comparados com grupo 1 (Controle).

Estes resultados sugerem que a ingestão de B. longum e lactulose promove maior

absorção do cálcio e conseqüentemente, aumenta a resistência do osso, sinalizando o

emprego de produtos lácteos contendo estas bactérias na prevenção da osteoporose.

AUMENTO DA ABSORÇÃO DE MINERAIS POR PREBIÓTICOS

Diferentemente dos efeitos relatados para alguns tipos de fibras alimentares (con-

tendo ácido fítico ou ácido urônico), carboidratos não digeríveis, como inulina e

oligofrutose têm sido indicados na melhoria da biodisponibilidade de minerais, como

cálcio e magnésio (FRANCK, 1998).

Inulina e oligofrutose podem melhorar a absorção e o balanço mineral devido à um

efeito osmótico que transfere água para dentro do intestino grosso, aumentando o volume

dos fluidos nos quais esses minerais se dissolvem. Estes carboidratos, sofrendo fermenta-

ção pela microbiota, acidificam o conteúdo colônico e conseqüentemente, aumentam a

concentração dos minerais ionizados, como o Ca+2 e Mg+2, condição que favorece a difusão

passiva (ROBERFROID, 2000).
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Na presença de oligossacarídeos não digeríveis, as bactérias do cécum, produzem

grande quantidade de ácidos graxos de cadeia curta e outros ácidos orgânicos, como ácido

lático e ácido succínico, que melhoram a solubilidade do cálcio. Portanto, a estimulação da

absorção de cálcio por prebióticos parece ser causada pelo aumento da solubilidade do

cálcio em condições ácidas (ROBERFROID, 2000).

Então, as várias hipóteses propostas para explicar este efeito, são: a) o efeito osmótico;

b) a acidificação do conteúdo do cólon devido à fermentação e produção de ácidos graxos

de cadeia curta; c) a formação de sais solúveis de Ca e Mg à partir desses ácidos e d) a

hipertrofia da parede do cólon (ROBERFROID, 2000).

Além disso, OHTA et al. (1995) relataram um aumento na concentração de calbindina

9KD (proteína ligante de cálcio que exerce papel no transporte de Ca no intestino) no

cólon em relação ao intestino delgado (a proteína diminuiu no intestino delgado e aumen-

tou no cólon) em ratos alimentados com 5 ou 10% de oligofrutose, sugerindo a participa-

ção desta importante proteína na captação do cálcio pelo cólon, com conseqüente aumen-

to de sua absorção.

Vários estudos baseados em medidas de balanço mineral, com animais, têm demons-

trado o aumento na absorção intestinal de cálcio (em alguns casos, outros minerais, como

o Mg) devido ao consumo de prebióticos, com doses que variam de 5 a 20% (FRANCK,1998).

DELZENE et al. (1995), demonstraram que uma dieta suplementada com 10% de

inulina ou oligofrutose promoveu um significativo aumento (cerca de 60%) na retenção

aparente de cálcio, em ratos.

Em estudo similar, um aumento de 65% na absorção de cálcio, em ratos,  foi obtido

com suplementação da dieta com 5% de oligofrutose (BROMMAGE et al.1993).

YAESHIMA (1998), demonstrou que a oligofrutose (2,5 e 5%) promoveu um aumen-

to na absorção de Ca e Mg em ratas submetidas à ovariectomia  e preveniu a perda de

massa óssea causada pela deficiência de estrógeno. Utilizando o mesmo modelo, SCHOLZ-

AHRENS et al. (2001) observaram um efeito dose-dependente da suplementação da dieta

com oligofrutose  (2,5%, 5% e 10%) no aumento da absorção de cálcio e na mineralização

(conteúdo de Ca) do fêmur, confirmando o aumento da captação de cálcio pelo tecido

ósseo devido à ingestão de prebióticos.

Em ratos convencionais, FRANCK (1998), confirmou o aumento da densidade mine-

ral óssea devido à suplementação da dieta com 5 ou 10% de inulina.

SAKO (1999), demonstrou que absorção de cálcio em ratos foi estimulada pela admi-

nistração de GOS (galactooligossacarídeo). Esse efeito foi acompanhado por uma redução

no pH e um aumento no tamanho e no peso do cécum.

Embora, modelos experimentais utilizando ratos demonstrem claramente os efeitos

benéficos de oligossacarídeos não digeríveis na absorção de minerais, existem ainda pou-

cos estudos com humanos comprovando este mesmo efeito (SAKO, 1999).
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Em um primeiro experimento com humanos, utilizando a técnica de isótopos está-

veis, VAN DEN HEUVEL et al. (1998) relataram que o consumo de 15 g diárias de inulina ou

frutoligossacarídeo não produziu aumento significativo na absorção de cálcio em adultos

saudáveis. Segundo os autores, se é no intestino grosso que acontece o aumento da absor-

ção de cálcio pelos oligossacarídeos, a coleta de urina em 24 horas poderia ser um período

curto para se determinar o balanço completo e a detecção dos efeitos do prebiótico.

Baseados nos resultados anteriores, os mesmos autores delinearam um estudo simi-

lar utilizando-se 12 adolescentes (apresentam alta taxa de absorção de minerais) como

voluntários consumindo 15g/dia de oligofrutose durante 1 semana, com coleta de urina 36

horas ao invés de 24h. Um aumento significativo de 26% na absorção fracional de cálcio foi

observado no grupo que ingeriu o oligossacarídeo. Prebióticos, então, poderiam auxiliar a

maximizar o pico de massa óssea na adolescência (VAN DEN HEUVEL, 1998).

COUDRAY et al. (1997), relataram que 9 homens adultos saudáveis, recebendo

suplementação de 40g/dia de inulina por 26 dias, exibiram um significativo aumento na

absorção aparente de cálcio (58%) sem nenhum prejuízo na absorção de outros minerais

como Mg, Fe e Zn.

CONCLUSÕES

Está claramente evidenciado que é possível manipular a composição da microbiota

intestinal e com isto, prevenir alguns tipos de doenças e melhorar o estado de saúde huma-

na e animal através de intervenção na dieta.

O potencial uso de culturas probióticas, ingredientes prebióticos ou a combinação

dos dois (simbióticos) é grande na área da alimentação. No entanto, muitos estudos preci-

sam ainda ser desenvolvidos para a determinação de seus  mecanismos de ação, dos

parâmetros de seleção dos microrganismos e carboidratos a serem utilizados, número de

bactérias a ser ingerido, freqüência de uso, meio carreador, entre outros.
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