CONTEÚDO EXTRA

REVISTA ANFARMAG Nº116

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES
PROBIÓTICOS
1.

Lactobacillus reuteri ATTC 55730...................................................................1010 a 1011 UFC
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1010 a 1011 UFC, via oral duas vezes ao
dia.
Indicação: uso clínico na diarreia aguda infecciosa em crianças. Os probióticos reduziram
o risco de diarreia em 3 dias e a duração média da diarreia (em 52%).

2.

Enterococcus faecium LAB SF68.................................................................................108 UFC
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 108 UFC, via oral três vezes ao dia.
Indicação: uso clínico na diarreia aguda infecciosa em adultos. Redução do risco e
duração da diarreia.

3.

Lactobacillus acidophillus.................................................................................................20mg
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula pela manhã e á noite.
Indicações: auxiliam a manutenção da flora bacteriana intestinal, a estabilização do pH, a
síntese de vitamina K e vitaminas do complexo B. Melhora a digestão dos alimentos e a
biodisponibilidade dos nutrientes. O seu uso é indicado em infecções intestinais, terapia
com antibióticos por tempo prolongado e alergias alimentares.

4.

Lactobacillus acidophillus.................................................................................................20mg
Lactobacillus bifidum.........................................................................................................20mg
Lactobacillus bulgaricus....................................................................................................20mg
Lactobacillus casei.............................................................................................................20mg
Lactobacillus rhamnsus.....................................................................................................20mg
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula pela manhã e á noite.
Indicações: auxiliam a manutenção da flora bacteriana intestinal, a estabilização do pH, a
síntese de vitamina K e vitaminas do complexo B. Melhora a digestão dos alimentos e a
biodisponibilidade dos nutrientes. O uso é indicado em infecções intestinais, terapia com
antibióticos por tempo prolongado e alergias alimentares.
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5.

Lactobacillus acidophillus.................................................................................................10mg
Lactobacillus bifidum.........................................................................................................10mg
Lactobacillus bulgaricus....................................................................................................10mg
FOS (Frutoooligossacarídeos).........................................................................................500mg
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula pela manhã e à noite.
Indicações: auxiliam a manutenção da flora bacteriana intestinal, a estabilização do pH, a
síntese de vitamina K e vitaminas do complexo B. Melhora a digestão dos alimentos e a
biodisponibilidade dos nutrientes. O seu uso é indicado em infecções intestinais, terapia
com antibióticos por tempo prolongado e alergias alimentares.

6.

Lactobacillus sporogenes..................................................................................................20mg
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 3 vezes ao dia.
Indicações: usado em casos de diarreia, constipação intestinal, fermentação intestinal
alterada, dispepsia, como adjuvante na antibioticoterapia e intolerância a lactose.

7.

Lactobacillus acidophilus................................................................................................200mg
Lactobacillus bulgaricus..................................................................................................200mg
Excipiente qsp................................................................1 cápsula com revestimento entérico
Posologia: a critério do profissional habilitado, de 1 a 2 cápsulas via oral diariamente.
Indicações: laxante para constipação.

8.

Lactobacillus acidophilus..........................................................................................20 milhões
Lactobacillus bifidum................................................................................................20 milhões
Lactobacillus bulgaricus...........................................................................................20 milhões
Lactobacillus rhamnosus..........................................................................................20 milhões
Lactobacillus casei....................................................................................................20 milhões
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral pela manhã e à noite
Indicações: melhora da flora intestinal, redução do pH intestinal e aumento da
biodisponibilidade de nutrientes.

9.

Lactobacillus acidophilus..........................................................................................50 milhões
Lactobacillus bifidum................................................................................................50 milhões
Lactobacillus bulgaricus...........................................................................................50 milhões
Lactobacillus casei....................................................................................................50 milhões
FOS (frutooligossacarídeo) qsp..................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral pela manhã e à noite
Indicações: estabilização do pH intestinal, pois permite a manutenção da flora bacteriana
intestinal, melhora a digestão de alimentos, auxilia em infecções intestinais com
tratamento de antibioticoterapia prolongada e ou alergias alimentares.
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10. Lactobacillus casei.................................................................................1 a 1,5 bilhões de UFC
Excipiente qsp.............................................................................................................1 cápsula
Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral pela manhã e à noite.
Indicações: permite a manutenção da flora bacteriana intestinal, melhora a digestão de
alimentos, auxilia em infecções intestinais com tratamento de antibioticoterapia
prolongada e ou alergias alimentares.

PROBIÓTICO

APLICAÇÕES

Lactobacillus delbrueckii

Imunidade, intolerância à lactose, redução do colesterol e
infecção emidoso, dermatite atópica, diarreia em crianças
e inflamação.

Lactobacillus gasseri

Redução do peso corporal, redução da gordura
subcutânea e abdominal, redução da glicose e
intolerância à lactose.

Lactobacillus helveticus

Estresse, ansiedade, depressão, auxilia no controle da
pressão arterial, reduz risco de infecções em crianças,
intolerância à lactose, diarreia e síndrome do intestino
irritável.

Lactobacillus johnsonii

Melasma, proteção da pele, dermatite atópica, reduz
danos da radiação UV, combate H. pylori (gastrite e úlcera
estomacal) e imunidade.

Lactobacillus paracasei

Redução do peso corporal, alergias alimentares,
intolerância à lactose, diverticulite, melhora da
biodisponibilidade de nutrientes, dermatite seborreica
(caspa).

Lactobacillus plantarum

Redução do peso corporal, estresse e depressão, asma,
rinite, psoríase, inflamação, redução dos sintomas de
náuseas e vômitos, dermatite atópica.

Lactobacillus reuterii

Redução do peso corporal, erradicação da H.pylori em
crianças e adultos, gastrite e úlcera estomacal, asma,
imunidade, pré-natal e gestação, candidíase vulvovaginal
e acne.

Lactobacillus rhamnosus

Redução do peso corporal, melasma, cuidados da pele,
asma, alergias alimentares, rinite, candidíase vulvovaginal.
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Lactobacillus salivarius

Rinite, dermatite atópica, reduz desconfortos
gastrointestinais durante o tratamento com antibióticos.

Lactobacillus sporogenes

Acne, diarreia infantil, suporte intestinal, metabolismo
lipídico.

Enterococcus faecium

Diarreia (rotavírus), redução LDL e aumenta o HDL,
inflamação, combate E. coli.

Bacillus clausii

Redução do aumento das bactérias do intestino delgado
(SIBO), previne infecções respiratórias, redução da
diarreia por uso antibióticos
.

Bifidobacterium animalis

Doença inflamatória intestinal, redução do peso corporal,
constipação intestinal, prevenção do câncer, síndrome do
SII e alergias alimentares.

Bifidobacterium bifidum

Rinite, intolerância à lactose, redução do colesterol,
restaura flora intestinal após uso de antibióticos, auxilia na
digestão e sistema imunológico
.

Bifidobacterium breve

Redução do peso corporal, rinite, dermatite atópica,
previne o câncer de colon, previne infecção por E. coli,
candidíase, diarreia, gases e na síndrome do intestino
irritável (SII).

Bifidobacterium infantis

Estresse e depressão, reduzinflamação, infecções
pulmonares, diverticulite, psoríase, atua no tratamento de
síndrome do intestino irritável (SII).

Bifidobacterium lactis

Imunidade, diarreia e constipação intestinal e aumenta
imunidade em idosos. Dor crônica e inflamação do cólon;
pacientes celíacos.

Bifidobacterium longum

Estresse e depressão, imunidade, alergias alimentares,
câncer de intestino, inflamação da colite, doença de Crohn
e fortalece os ossos ajudando na absorção do cálcio pelo
organismo.
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Streptococcus thermophillus

Imunidade, alergias alimentares, rinite, diminui a incidência
de secreção antibacteriana e inflamações no corpo.

Sacharomyces boulardii

Diarreia associada a antibiótico terapia, efeitos
imunológicos, inibe ligação de toxinas a receptores,
restauração na flora intestinal, candidíase.

Lactobacillus acidophilus

Balanço da microbiota intestinal, diarreia, rinite, bronquite,
sinusite, vaginose bacteriana, diverticulite, melhora do
metabolismo lipídico.

Lactobacillus fermentum

Reduz a adesão da Candida albicans no epitélio vaginal,
melhora a saúde intestinal, auxilia no tratamento da
hipercolesterolemia.

Lactococcus lactis

Doença inflamatória intestinal, constipação intestinal,
antimicrobiano, alergias alimentares.

Pediococcus pentosaceus

Gerenciamento do percentualde gordura corporal,
aumenta a proliferação de linfócitos e a produção de
anticorpos.

*Levantamento do farmacêutico-bioquímico Luiz Fernando Moreira, professor da
Universidade Padre Anchieta, organizado com base em mais de 25 estudos
técnico-científicos.
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