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Desvendando os simbióticos

probióticos

Cada vez mais benefícios de se usar probióticos e prebióticos têm sido comprovados
pela ciência. Apesar das definições serem
bastante diversas (probióticos são microrganismos vivos, enquanto que os prebióticos
são componentes alimentares não digeríveis pelo trato gastrintestinal humano),
ambos podem ser considerados alimentos
funcionais, uma vez que apresentam potencial para promover a saúde por meio de
mecanismos não previstos pela nutrição
convencional1,2.
Pensando nos benefícios que os pró e prebióticos podem trazer individualmente e,
principalmente, em associação, chegou-se ao conceito de produtos ou alimentos
simbióticos, que são aqueles nos quais há
combinação de componentes probióticos
e prebióticos2,3. Nestes produtos estão presentes não somente os microrganismos que
irão colonizar a mucosa intestinal e promover ali diversos benefícios, como também os
compostos que servirão de alimento para
estas bactérias.
A associação de uma espécie de probiótico
à um determinado tipo de prebiótico pode
favorecer efeitos conhecidamente positivos
dos prebióticos sobre a população bacteriana.
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Alguns fabricantes potencializam a ação
sinérgica pró e prébiótica, adicionando coadjuvantes de tecnologia para minimizar a
degradação dos mesmos ao ultrapassarem
a barreira dos sucos gástricos estomacais2,3.
A presença de probióticos na dieta demostra
ser positiva, mas suas ações se maximizam
se estiverem disponíveis também os prebióticos, e a recíproca é verdadeira. Este fato,
por si só, conta muito a favor dos simbióticos, pois seu consumo garante que haverá a
presença concomitante de pró e prebióticos,
o que nem sempre é possível numa dieta
comum, por falta de tempo, planejamento
ou mesmo de atenção.

