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ADMINISTRAÇÃO PERIOPERATÓRIA DE PROBIÓTICOS EM PACIENTES COM 

NEOPLASIA COLORRETAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Lizandra Almeida Viana Rios¹ 

Roberta Freitas Celedonio² 

RESUMO 

O câncer colorretal (CCR) é um dos cânceres mais comuns e diagnosticados no 

mundo, correspondendo a quarta principal causa de mortes. Segundo OMS (2018), há uma 

estimativa de aumento de 32% do número de indivíduos acometidos pela doença para o ano de 

2030, comparado a taxa de incidência de 2018, com uma média de 5 milhões de novos casos. 

A etiologia é multifatorial, coexistindo características multifacetadas, tais como, a 

predisposição genética, estilo de vida, hereditariedade e distúrbios metabólicos, os quais 

acarretam maiores chances de desenvolver a doença. Vários procedimentos médicos estão 

disponíveis para o tratamento do CCR, contudo, as taxas de sobrevivência ainda são baixas, 

além dos efeitos colaterais que afetam a qualidade de vida. A utilização dos probióticos é um 

tratamento potencial e coadjuvante por formarem um efeito protetor, sendo capaz de reduzir a 

nocividade da doença. Os probióticos são úteis, pois possuem também o potencial de prevenir 

agravos durante o tratamento, por possivelmente modulação da microbiota intestinal, resposta 

à inflamação sistêmica, diminuição do desenvolvimento e progressão tumoral. Nesse sentido, 

a presente pesquisa objetiva avaliar os efeitos e o impacto da administração de probióticos, 

através de uma revisão de literatura. Trata-se de uma revisão integrativa, com busca e 

compilação de artigos disponibilizados nas bases de dados virtuais PUBMED/MEDLINE, 

SCIELO e BVS, através das associações das palavras-chave e leitura dos resumos e, 

posteriormente texto completo. Será realizada uma análise por categoria, de interpretação 

descritiva. Essa pesquisa tem relevância pois busca evidenciar o impacto das terapias 

adjuvantes desenvolvidas para melhorar a eficácia terapêutica do CCR, consubstanciando uma 

melhor terapêutica possibilitando uma melhor execução dos profissionais da saúde em 

identificar fatores preditivos de prognóstico, estabelecendo estratégias de intervenções 

apropriadas, além de trazer à baila os seus efeitos colaterais. 

Palavras-chave: Neoplasias Colorretais. Nutrição. Probióticos. Período Perioperatório. 
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ABSTRACT 

The colorectal cancer (CRC) is one of the most Commons diagnosed cancers in the 

world, and it is the fourth principal death cause. According to OMS (2018) there is an increase 

estimative of 32% in the number of people stricken by the disease for the year of 2030, 

compared to the 2018 incidence rate, with a mean of 5 million new cases. The etiology is 

multifactorial, coexisting multifaceted characteristics, such as genetic predisposition, lifestyle, 

heredity and metabolic disorders, that result in higher chances of developing the disease. Many 

medical procedures are available for the treatment of CRC, but the surviving rates are still low, 

besides the side effects that affect the life quality. Probiotics are useful because they also can 

prevent worsening during the treatment, possibly for intestinal microbiota modulation, response 

to systemic inflammation, decrease of tumoral development and progression. Thus, this 

research aims to evaluate the effects and the impacts of probiotics administration, through 

bibliographic review. This is an integrative review with search and compilation of papers 

available in the virtual data bases PUBMED/MEDLINE, SCIELO e BVS, through Keywords 

association and abstract reading, posteriorly full text reading. A category analysis, of 

descriptive interpretation will be accomplished. This research is relevant because it aims to 

evidenciate the impact of adjuvant therapies developed to increse the CRC therapeutical 

efficacy, consubstantiating a better therapy to enable a better execution of health professionals 

in identify prognostic preditive factors, establishing appropriated intervention strategies and 

evidenciating the side effects. 

 

Keywords: Colorectal Neoplasm. Nutrition. Probiotics. Perioperative Period. 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer colorretal (CCR) é caracterizado por ser uma doença de cunho 

multifatorial, sendo atribuída tanto a fatores genéticos quanto a hábitos alimentares e estilo de 

vida, segundo Raman (2013). Mesmo com os tratamentos médicos avançados (quimioterapia, 

cirurgia, imunologia e radioterapia) disponíveis para intervenção do CCR, as taxas de 

sobrevivência são baixas e os numerosos efeitos colaterais associados ao tratamento, afetam a 

qualidade de vida dos pacientes (KANG et al., 2018). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é um problema de 

saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. No ano de 2018, a incidência 

global alcançou cerca de 8 milhões de novos casos, além de 9,6 milhões de mortes no mesmo 

ano resultantes da doença (WHO, 2019). 

Devido ao crescimento da incidência da doença crescer ao longo dos anos, medidas 

para a terapêutica e manejo da doença surgem. O uso de probióticos é um dos temas que vem 

levando um grande destaque, por sua interação entre o microbioma humano, hospedeiro e suas 

relações com diversas funções vitais, metabólicas, neurológicas e imunológicas 

(GOLKHALKHALI, 2018). 

Probióticos são definidos como microrganismos vivos que ao serem administrados 

em quantidades adequadas, alcançam o intestino em número viável para concederem benefícios 

pela regulação positiva da microbiota intestinal (SANDERS, 2015). Os estudos sugerem que a 

intervenção com probióticos protege os pacientes com CCR dos efeitos adversos associados ao 

tratamento em comparação com as respectivas populações de controle nos estudos (KREBS, 

2016). 

Pacientes com CCR que passam por tratamento cirúrgico, têm uma chance elevada 

de complicações infecciosas pós-operatórias comparado com outras cirurgias também de 

grande porte, devido à quebra do equilíbrio microbiano, o que gera uma redução da função da 

barreira intestinal e da resposta imune local. Acarretando inflamação sistêmica e potencial 

surgimento de infecção pós-operatória. Assim, o uso de probióticos atua na promoção do 

equilíbrio microbiano, melhorando a função e barreira intestinal (ANDERSON, 2018). 

Evidências revelaram que probióticos conferem benefícios à saúde, como a 

modificação da composição da microbiota e suas atividades metabólicas, produção de 

compostos anticarcinogênicos e antimicrobianos, melhora do sistema antioxidante do 

hospedeiro, degradação de substâncias cancerígenas, alterando a expressão de genes associados 

à inflamação, impedindo a disbiose e desenvolvimento de CCR (ZHU et al., 2014; ZANGH et 

al., 2015; REIS et al., 2017). 
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Diante disso, a realização deste estudo tem notoriedade para passar informações do 

campo científico atuais sobre a influência do uso de probióticos como forma auxiliar no 

tratamento do câncer colorretal, seus efeitos, assim como seus possíveis mecanismos de ação 

sobre a doença. Tendo em vista também, contribuir na melhora de tratamentos coadjuvantes de 

pacientes portadores de CCR e na diminuição na taxa de morbimortalidade existente e 

crescente.  

 

2 METODOLOGIA 

Neste trabalho, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa 

da literatura,  que consiste em sintetizar resultados de pesquisas anteriores, os dados resumidos 

são comparados a fim de permitir que se obtenha conclusões gerais sobre o problema de 

pesquisa, seguindo um processo de análise sistemático e sumarizado (CROSSETTI, 2012). 

Utilizou-se referências publicadas em meios científicos, visando contribuir para 

ações científicas sobre o quadro crescente de câncer colorretal, relacionadas ao tratamento com 

probióticos como um tratamento adjunto, além do estado nutricional dos pacientes. 

Os critérios de inclusão foram estudos duplo-cego em pacientes em tratamento 

oncológico, nos idiomas inglês e português, com um período de busca de 2010 a 2020. Estudos 

feitos em animais foram excluídos da pesquisa. 

O estudo ocorreu no período de março a outubro de 2020, através de bases de dados 

virtuais como: PUBMED/MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). 

Para a realização da busca, foi utilizado a questão norteadora estruturada pela 

estratégia PICOS e foram utilizados os seguintes Descritores de Ciência e Saúde DeCS: 

Neoplasms, Cancer colorectal, Probiotics, Nutrition, Tratamento, Period perioperative, sendo 

pesquisados no idioma português e inglês. Para sistematizar as buscas, foram utilizados os 

operadores booleanos nas combinações mostradas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Descritores utilizados durante o processo de busca. 

GRUPO DE 

DESCRITORES 
PALAVRAS DE TEXTO 

OPERADORES 

BOLEANOS 

POPULAÇÃO 

Neoplasm OR Tumors OR Tumor OR Cancer 

OR Cancers OR Malignancy OR Malignancies 

OR Malignant Neoplasms OR Malignant 

Neoplasm OR Colorectal  

AND 

EXPOSIÇÃO Probiotics  AND 
Period OR Perioperative OR Periods  
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Como critérios de inclusão foram considerados: artigos em português e inglês que 

apresentaram estudos com texto completo disponíveis para análise, estudo clínico, aleatorizado 

ou não, realizado em pacientes adultos e/ou idosos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 75 

anos, com uso de probióticos, diagnóstico de câncer colorretal e em algum tipo de tratamento. 

Foram excluídos os trabalhos no formato de revisão de literatura, monografia, 

dissertação, tese, projeto de pesquisa, manual, que não esteja publicado em sites acadêmicos e 

os estudos duplicados, só foram contabilizados uma única vez. 

 

3 RESULTADOS 

Na busca eletrônica nas bases de dados: Pubmed/Medline, BVS e Scielo, foram 

obtidas 61 publicações, das quais, após leitura e exclusão de artigos que contemplavam 

metodologias de revisões, metanálise e/ou in vitro, 9 artigos foram selecionados para inclusão 

na revisão. Todos os estudos selecionados eram ensaios clínicos randomizados, controlado por 

placebo, duplo-cego e escrito no idioma inglês.  

Os artigos encontrados foram avaliados quanto ao título, a fim de se perceber qual 

o objeto da pesquisa. Posteriormente, os trabalhos remanescentes tiveram seus resumos 

analisados para se verificar qual o objetivo e metodologia da pesquisa.  

O número amostral variou de 31 a 164 pacientes em tratamento de CCR, com 

duração de 30 dias a 10 meses de estudo, sendo que em dois estudos não fica claro o tempo de 

duração do tratamento de CCR. O fluxograma do processo de seleção dos artigos está detalhado 

na Figura 1. 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos e anexados no quadro 1, 

segue-se uma linha decrescente com base nos anos de publicações dos estudos encontrados. É 

importante ressaltar que em todos os estudos selecionados, os pacientes continuaram recebendo 

a medicação, antibióticos e anti-inflamatórios, com o papel de cumprir a demanda do 

tratamento, e dessa forma, os probióticos foram administrados de maneira concomitante.  

Os estudos utilizaram os seguintes probióticos:  L. Paracasei n = 3, L. Plantarum 

n = 3, L. Acidophilus n = 6, L. Rhamnosus n = 2, L. delbrueckii n = 1 e Bacilus mesentericus n 

= 2.  Bifidobacterium foi utilizado em 45% (n = 5) dos estudos, entre eles B. lactis n = 3, B. 

longum n =3, B. bifidum n = 2 e B. infantis n = 2. Também foram usados Pediococcus 

pentosaceus n = 1, Leuconostoc mesenteroides n = 2, Saccharomyces boulardii n = 1, 

Enterococcus faecalis n = 2, Streptococcus thermophilus n = 1 e  Clostridium butyricum n = 1. 

90% dos estudos (n = 8) utilizaram Lactobacillus. 
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Efeitos benéficos, como a diminuição da PCR e da incidência e severidade da 

diarreia e do risco de complicações pós-operatórias como sepse, ventilação mecânica e 

vazamento da anastomose, além da recuperação da função intestinal mais rápida, foram 

observados em 66,6% (n = 6) dos estudos. Em 22,2% (n = 2), os resultados esperados não foram 

atingidos. Nenhum dos estudos apresentou efeitos colaterais pelo uso de probióticos. 

 

Figura 1: Resultados do processo de busca nas bases de dados. 
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Tabela 1.  Ensaios clínicos randomizados que compararam o uso de probióticos no perioperatório de indivíduos com câncer colorretal. 

Autor, ano Tipo de estudo, n Tipo, dosagem de probiótico Terapia nutricional 

avaliada/ 

Duração do estudo 

Principais resultados 

Zaharuddin 

et al.,  

2019 

Randomizado n = 52 

 

Probióticos: 27 

 

 

Placebo: 25 

Probióticos:  

30 bilhões de formadores de colônia 

unidade (UFC), de 6 cepas viáveis de 

Lactobacilos e Bifidobactérias incluindo:  

107 mg de Lactobacillus acidophillus, 

Lactobacillus lactis, 

Lactobacillus casei, 

Bifidobacterium longum,  

Bifidobacterium bifidum, 

Bifiddobacterium infantis. 

 

Placebo: 

As amostras de placebo produzidas eram 

idênticas as de probiótico em termos de 

sabor e textura, exceto por não conter 

microrganismo vivo. 

Via oral, duas vezes 

ao dia, durante 6 

meses.  

Sem registros de infecção cirúrgica e o uso 

de antibióticos foi encerrado. 

Diarreia induzida por quimioterapia foi 

observada em ambos os grupos.  

Redução significativa no nível de citocina 

pró-inflamatória observado em pacientes 

que receberam probióticos. 

Zinatizadeh 

et al.,  

2018 

Randomizado n = 77 

 

Portadores de CCR 

= 25 

 

 

Portadores de 

Pólipos = 28 

 

 

Pacientes 

saudáveis= 24 

 

 

Probióticos: 

Lactobacillus acidophilus e  

Lactobacillus plantarum 

 

 

 

As cepas foram 

cultivadas em ágar e 

meio de caldo por 48 

horas, em seguida, 

uma suspensão de 

culturas de bactérias 

foi preparada para 

isolamento de DNA 

genômico. 

Os resultados podem indicar que a ingestão 

de Lactobacillus acidophilus em pessoas 

com antecedentes familiares de CCR e com 

pólipos pode ser uma forma de prevenir, 

tratar ou reduzir a gravidade do CCR.  
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Tan  et al., 

2016 

Randomizado duplo-

cego n = 40 

 

Probióticos: 20 

 

 

Placebo: 20 

 

 

 

Probióticos: 

HEXBIO – Pó granular com sabor de 

laranja contendo 30 bilhões de unidades 

formadoras de colônias de cepas de: 

 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei,  

Lactobacillus lactis, Bifidobacterium 

bifidum,  

Bifidobacterium longum e  

Bifidobacterium infantis 

 

Placebo: 

Possuía aparência e sabor semelhantes, 

mas não continha nenhumas culturas 

vivas.  

 

 

 

Ambas as 

preparações 

continham em 3g de 

alumínio, e eram 

administrados por via 

oral duas vezes ao 

dia, um sachê pela 

manhã e um sachê 

pela noite, durante 7 

dias consecutivos, 

antes e depois da 

cirurgia.  

Menor tempo de internação 

 

Menor tempo em cirurgia em comparação 

ao grupo que ficou com placebo. (mediana 

265 vs 297,5 min) 

 

Diferença significativa em infecção da 

ferida, vazamento anastomótico 

 

 

Retorno da função intestinal normal, 

associado a uma recuperação mais rápida 

 

Yang  et al.,  

2016 

Randomizado n = 60 

 

 

Probióticos: 30 

 

 

Placebo: 30 

 

Probióticos: 

 

Receberam probióticos combinados 

(Live combinado Bifidobacterium,  

Lactobacillus e Enterococcus Power, 

Bifico, Sine Pharmaceuticals, contendo 

Bifidobacterium longumm, Lactobacillus 

acidophilus e Enterococcus faecalis  

 

Os probióticos combinados contêm três 

cepas bacterianas medicinais 

reconhecidas que funcionam como 

manutenção da flora intestinal saudável. 

 

 

 

5 dias antes e 7 dias 

após a operação de 

ressecção. 

Quando a 

administração oral 

não era viável durante 

o primeiro dia após a 

cirurgia, os 

probióticos foram 

administrados por via 

gástrica. 

 

Duração do estudo: 

10 meses (novembro 

de 2011 a setembro 

de 2012) 

Os dados demográficos dos pacientes não 

foram significativamente diferentes entre 

os dois grupos, nos primeiros dias. Após a 

primeira defecação melhoraram os 

pacientes tratados com probióticos. 

Menor incidência de diarreia. 

 

 Administração perioperatória de 

probióticos influenciou significativamente 

a recuperação da função intestinal. 
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Placebo: 

 

Solução em pó contendo maltodextrina e 

sacarose, sem quaisquer probióticos 

viáveis.  

Kotzampassi  

et al., 2015 

Randomizado duplo-

cego  n = 164 

 

Cápsula de 

Probióticos: 84   

 

 

Cápsula de Placebo: 

80 

Probióticos:  

Lacobacillus acidophilus,  

L. plantarum, 

Bifidobacterium lactis 

Saccharomyces boulardii 

 

Dose inicial de 4 cápsulas de probióticos 

ou placebo, no dia da operação e pelos 14 

dias consecutivos uma cápsula duas 

vezes ao dia com 100 ml de água potável. 

 

O paciente que se encontrava entubado 

no pós-operatório, o tratamento foi 

realizado por sonda nasogástrica 

 

Cápsulas de Placebo:  

Consistia em uma cápsula idêntica de 

polímero de glicose em pó. 

Probióticos:  

Foram administradas 

começando um dia 

antes da operação e 

continuando por mais 

15 dias no pós-

operatório, sendo 

acompanhados por 30 

dias com o 

desenvolvimento de 

complicações pós-

operatórias. 

O estudo foi interrompido prematuramente 

após a inscrição devido a eficácia da 

administração de probióticos que fez 

diminuir significativamente a taxa de todas 

as complicações principais pós-

operatórias, o principal benefício foi a 

redução da taxa de pneumonia = 11,3%, 

redução de infecções do sítio cirúrgico = 

20,0%, o tempo hospitalar também foi 

reduzido. 

Liu et al.,  

2015 

Randomizado n = 150 

 

Grupo Probióticos: 

66 

 

 

Grupo Placebo: 68 

Grupo probiótico: 

Mistura encapsulada de três bactérias 

PRO, composta de LP (CGMCC No. 

1258, contagem de células > 1011 ufc / 

g), 

LA- 11 (Contagem de células > 7,0 x 

1010 cfu / g)  e BL-88 (Contagem de 

células >5,0 x 1010 cfu /g) todos os dias 

Recebendo 2 g/ dia, em uma dose diária 

total de 2,6 x 1014 ufc.  

Grupo controle:   

Maltodextrina encapsulada diariamente. 

Probióticos: 

Administração por 

via oral  de seis dias 

no pré-operatório e 

dez dias no pós-

operatório, para 

ambos os grupos. 

Menor incidência de complicações 

infecciosas no grupo de probióticos, que no 

grupo controle.  

 

Diminuição da concentração de zonulina 

sérica e taxa de septicemia pós-operatória 

 

Manutenção da barreira hepática nos 

pacientes submetidos a ressecção local. 
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Aisu  et al.,  

2015 

Randomizado n = 156 

 

GRUPO A = 81 

Cirurgias realizadas 

entre abril/2009 e 

outubro/2011 - Grupo 

não probióticos. 

 

GRUPO B = 75. 

Cirurgias entre 

novembro/2011 e 

março/2013 – Grupo 

probióticos. 

Grupo A =  

Segue terapia medicamentosa habitual, 

sem uso de probióticos.  

 

Grupo B:  

6 comprimidos de BIO-THREE, via oral 

diariamente. Cada comprimido continha 

2 mg de Enrerococcus faecalis T110, 10 

mg de Clostridium butyricum TO-A e 10 

mg de Bacillus mesentericus TO-A. 

Grupo B:  

A administração do 

BIO-THREE (seis 

comprimidos/dia), foi 

iniciada de três a 

quinze dias antes da 

cirurgia, sendo 

reiniciada no mesmo 

dia que o paciente 

começou a beber 

água.  

Todos os pacientes 

receberam dieta 

regular no pré-

operatório. 

Grupo A:  

Resposta inicial a inflamação 

 

Grupo B:  

O valor do primeiro DPO não aumentou 

em relação ao valor pré-operatório. 

 

Reduz as ISC incisionais superficiais em 

pacientes 

 

Aumento da resposta imunológica e 

melhora do ambiente microbiano intestinal 

Gianotti et 

al.,  

2010 

Ensaio clínico duplo-

cego randomizado n 

= 31 

 

Baixa dose 

probióticos n = 11 

 

 

Alta dose 

probióticos n = 10 

 

 

Placebo n = 10 

maltodextrina 

Baixa dose probióticos: 

Uma dose de uma mistura com 

concentração (107) de Bifidobacterium 

longum e Lactobacillus johnsonii 

 

 

Alta dose probióticos: 

Uma dose de uma mistura com 

concentração (109) de Bifidobacterium 

longum e Lactobacillus johnsonii 

Receberam 

Probióticos ou 

placebo misturados 

em 100 mL de um 

suplemento 

nutricional (Clinutren 

1.5, Nestlé Nutrition), 

por via oral 2 doses/d 

durante 3 dias antes 

da operação.  

Tendo continuidade 

no pós-operatório do 

2° ao 4° dia.  

Dose maior 

Diminuição da contagem de 

enterobactérias 

 

 

Diminuição de Enterococcus  

 

• Melhoria/ efeitos 

Redução da concentração de agentes 

patogênicos  

 

Aumento da modulação na imunidade 

local 

Horvat  et al.,  

2010 

Randomizado n = 68 

 

Pró e prebióticos  

n = 20 

 

 

A combinação de probióticos e 

prebióticos foi a multi cepa: multi-fiber 

Synbiotic 2000, 

Uma mistura de quatro lactobacilos. 

1010 de Pediacoccus pentosaceus 

1010 de Leuconostoc mesenteroides 

Todos os pacientes do 

estudo receberam 

antibióticos 

preventivos 

concomitantes, 

Administração pré-operatória de 

probióticos em CCR, parece ter o mesmo 

efeito protetor na prevenção de uma 

resposta inflamatória pós-operatória que a 

limpeza intestinal mecânica. 
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Prebióticos e 

probióticos 

desativados pelo 

calor n = 28 

 

 

Grupo controle n = 

20  

(limpeza mecânica do 

intestino antes da 

operação) 

1010 de Lactobacillus paracasei subsp. 

Paracasei, 

1010 de Lactobacillus plantarum. 

 

 

A preparação placebo consistia em 

sachês idênticos com lactobacilos 

inativados pelo calor. 

 

 

O grupo controle recebeu 75 ml de uma 

solução oral de X-Prep®, que contêm 

1,95g de planta senna extrato 

padronizado  em glicosídeo 

hidroxiantraceno. 

analgésicos, nutrição 

parenteral e enteral.  

Os sachês contendo 

probióticos ativos ou 

desativados com 

prebióticos foram 

dispensados em 

embalagens idênticas 

e marcados com a 

letra A ou B.  

Onde misturava-se a 

100 mL de água e 

bebiam 2 vezes ao dia 

por três dias, antes da 

data da operação. 

 

Valores elevados de interleucina 6 (IL-6) 

foram detectados 72hs após a operação no 

grupo de probióticos, bem como aumento 

do fibrinogênio 24hs pós-operatório.  
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4 DISCUSSÃO 

Tendo em vista contribuir para ações científicas sobre o quadro crescente de câncer 

colorretal, relacionadas ao tratamento com probióticos como um tratamento adjunto, os dados 

obtidos foram analisados por categorias como: Tipo de estudo, tipo e dosagem de probiótico, 

tempo de utilização; Terapia nutricional avaliada e tempo de utilização; Resultados 

encontrados; Estado nutricional em pacientes com neoplasia colorretal; Uso de probióticos e 

função intestinal. 

O uso de probióticos diminui o risco de complicações pós-operatórias, como 

septicemia, ventilação mecânica, infecções, pneumonia e vazamento da anastomose, e pode 

trazer benefícios clínicos em curto prazo através da recuperação mais rápida da função 

intestinal, com menor incidência de diarreia e alta hospitalar mais rápida (YANG et al., 2016; 

LIU et al., 2015). 

Além disso, o uso de probióticos auxilia na manutenção da resistência à colonização 

microbiana por microrganismos indesejáveis e restringe a translocação bacteriana no intestino. 

Observou-se também o aumento da imunidade sistêmica/localizada e da atenuação 

concomitante da resposta ao estresse sistêmico. Suplementos probióticos são confiáveis para 

alterar a composição, a riqueza e a diversidade da microbiota intestinal, inibem potenciais 

agentes patogênicos e aumentam o número de microrganismos benéficos (GAO, 2015). 

Segundo Touchefeu et al. (2014), o probiótico introduzido em pacientes que fazem 

quimioterapia possui a capacidade de melhorar a diarreia induzida pelo tratamento, uma vez 

que a quimioterapia leva a mucosite gastrointestinal e assim, promove a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias. 

Em um estudo randomizado, duplo-cego de Zaharuddin et al. (2019), observa-se 

que os níveis de citocinas pró-inflamatórias de TNF-a, IL-6, IL-10, IL-12, IL-17A, IL-17C e 

IL-22 foram significativamente reduzidos entre os pacientes com CCR comparado com aqueles 

que receberam placebo, mesmo após a remoção do tumor.  

Os níveis de IL-6 estão sempre relacionados aos estudos com pacientes 

oncológicos, pois a IL-6 é uma potente citocina que possui ação imunológica, mobilizando a 

produção de granulócitos e macrófagos no organismo. A IL-6 está relacionada ao combate 

das reações inflamatórias nos pacientes com câncer. Dessa forma, uma contagem de IL-6 menor 

pode ter uma ação anti-inflamatória, e, consequentemente, o paciente apresentará um melhor 

prognóstico pós-cirúrgico (WAITZBERG; NARDI, HORIE, 2011). 

Diferentemente dos estudos citados acima para Krebs (2016), Sadahiro et al. (2014) 

e Stephens & Hewett (2012), o uso de probióticos no pré-operatório não parece apresentar 
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efeitos benéficos, além de não demonstrar efeitos sobre as concentrações de IL-6, PCR e 

contagem diferencial de leucócitos, sendo ineficaz na prevenção ou redução dos sintomas 

intestinais pós-operatórios associados à “síndrome de ressecção anterior” em pacientes que 

sofreram a reversão de uma ileostomia em alça. Os pesquisadores ressaltaram em seus estudos 

que os antibióticos orais foram mais eficazes na prevenção da infecção pós-operatória em 

cirurgias eletivas de câncer de cólon do que os probióticos. 

Por outro lado, Gao et al. (2015), mostraram que a utilização de probióticos no pré-

operatório aumentou o número de microrganismos benéficos, proporcionando uma maior 

diversidade da microbiota intestinal, além de inibir potenciais agentes patogênicos. Da mesma 

forma, Liu et al. (2015), relataram que o tratamento com probióticos no pré-operatório poderia 

reduzir a taxa de septicemia pós-operatória e manter a barreira hepática em pacientes 

submetidos à cirurgia de tratamento e CCR. Recomendaram, portanto, a ingestão oral pré-

operatória de probióticos, combinada com o tratamento pós-operatório em pacientes 

submetidos à cirurgia de ressecção de metástases hepáticas colorretais. Zhang et al. (2014), 

reforçaram que os benefícios do uso de probióticos no pré-operatório podem ser causados pelos 

efeitos inibitórios sobre o crescimento excessivo intestinal de E. coli, o que evita infecções e 

translocação bacteriana no intestino. 

Um crescente número de estudos mostra que os probióticos estão obtendo um 

grande reconhecimento por seus benefícios para a saúde gastrointestinal. Os Lactobacillus e 

Bifidobactérias foram os mais administrados e com maior número de estudos comprovando 

seus benefícios diretos, principalmente na prevenção do CCR (ZANG et al., 2014).  

Seguindo o estudo de Aisu et al. (2015), foi utilizado uma ferramenta chamada 

Ensaio Cylex ImmuKnow, que objetiva avaliar a função imunológica, usado para adaptar a 

imunossupressão e assim otimizar o tratamento de rejeições e infecções, como um meio de 

quantificar a imunidade do paciente mediada por células, como a concentração de ATP das 

células T CD4. Observou-se neste estudo, a magnitude da inflamação sistêmica, bem como a 

ativação da cascata de citocinas e assim, pôde prever condições infecciosas. No grupo A (Grupo 

placebo), o valor da PCR foi aumentado significativamente em comparação com o valor do pré-

operatório. Em contrapartida, não houve um aumento significativo da PCR no grupo B (Grupo 

probiótico). Aisu et al. (2015), leva como resultado no estudo que a administração de 

probióticos podem ter reduzido a inflamação associada ao estresse cirúrgico após a cirurgia, 

podendo ainda reforçar a função imunológica e aumentar a resistência a infecções.  

É visto, em todos os estudos randomizados discutidos nesse trabalho, que a 

administração de probióticos no perioperatório adjunto ao tratamento, pode gerar benefícios a 
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saúde do paciente com CCR, melhorando seu sistema imune e garantindo uma recuperação 

mais rápida. 

5 CONCLUSÃO  

Em resumo, os probióticos tem potencial em tratamento concomitante do CCR, pois 

auxiliam na diminuição da infecção pós-operatória, na severidade da diarreia e do risco de 

complicações pós-operatórias. Observa-se nos resultados que a suplementação de probióticos, 

mostrou-se benéfica por diminuir complicações durante e após o tratamento. Além de mostrar 

uma melhora no sistema imunológico do paciente com CCR, diminuindo o desconforto gerado 

pelo tratamento.  

O presente trabalho visa obter conhecimentos sobre probióticos sendo utilizados de 

maneira adjuvante com o tratamento, sendo este quimioterapia, radioterapia ou cirúrgico.  

Por fim, deve-se destacar, que embora tenham sido obtidos resultados positivos com 

o uso de probióticos, o número limitado de estudos dificulta a um resultado mais complexo. 

Sendo assim, destaca-se a importância e necessidade de futuros estudos principalmente de longa 

duração para verificar melhor essa relação. 
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