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Elaboração e comercialização de produtos com
probióticos: existem normas?
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Dado que os probióticos são microrganismos vivos destinados à ingestão humana
e veiculados por meio de alimentos ou suplementos, existe uma série de normas para
sua produção e comercialização.
Para que um gênero de bactéria possa
ser selecionado como probiótica, diversos
critérios devem ser atendidos, estando entre os principais deles sua capacidade de
manter-se viável por longo tempo durante
a estocagem e transporte dos produtos que
a veicula; a resistência ao ácido produzido
no estômago, à bile, e às secreções pancreática e intestinal, sendo capaz de sobreviver
até chegar ao intestino; a capacidade de
colonização, ao menos temporária, do trato
gastrintestinal humano; e a capacidade de
produzir compostos antimicrobianos1,2,3.
Além destes critérios, que garantem o desenvolvimento de funções benéficas, os microrganismos utilizados devem apresentar
segurança para uso humano, ou seja, não
podem apresentar histórico de capacidade
de causar males à saúde do hospedeiro,
tanto ao trato gastrintestinal quanto a qualquer outro órgãodo corpo humano1.
De acordo com a ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), podem ser usados
os os gêneros bacterianos; Lactobacillus,
Lactococcus, Bifidobacterium e Enterococcus
na formulação de suplementos probióticos.
No que diz respeito à quantidade, a legislação estabelece como recomendação diária
do produto/suplemento a ingesta de uma
faixa mínima de 100 milhões a 1 bilhão de
microrganismos vivos. Esta população deve
ser garantida pelo fabricante durante a vida
útil do produto.

De acordo com a literatura científica, os
benefícios para a saúde são conseguidos
pela ingestão de 5 bilhões de unidades
diárias por pelo menos por cinco dias consecutivos5, por no minimo 3 a 5 mêses sem
interrupção. É importante ressaltar que a
flora intestinal demora 15 a 20 dias para se
equilibrar e, que se descontinuarmos o uso,
em 20 dias a mesma se desequilibra.

