
 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

 

INFLUÊNCIA DO USO DE PRÉ E PROBIÓTICOS NA SAÚDE DA PELE 

 

GOMES, J. G. F.1;SILVA, L. W. M. A.1;MAGALHÃES, C. F. C. B.1;LEITE, N. F. de B.2 

 
DISCENTE DO CURSO BACHARELADO EM FARMÁCIA NA CRISTO FACULDADE DO PIAUÍ – CHRISFAPI1 

DOCENTE NA CRISTO FACULDADE DO PIAUÍ – CHRISFAPI, LICENCIADO EM QUÍMICA PELA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI, ESPECIALISTA EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR PELO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI2 
 
 

RESUMO 

 

Introdução: Pré e probióticos estão em constante estudo, onde se avaliam seus 
benefícios a saúde. Sendo os prebióticos considerados fontes de alimento para 
microrganismos, como os probióticos, o uso concomitante ou isolado destes 
compostos pode trazer diversos benefícios a saúde da pele. Diante do exposto, o 
presente trabalho objetiva elencar os principais benefícios do uso desses destes tipos 
produtos com a saúde da pele. Metodologia: O trabalho consiste em uma revisão de 
literatura, onde foram consultadas as bases de dados PubMed e Elsevier, procurando-
se documentos publicados entre os anos 2010 e 2019, que relacionassem o uso de 
pré e probióticos com a saúde da pele. Resultados e Discussão: Ao final da pesquisa 
foram selecionados 5 para a composição do trabalho. Os pré e probióticos 
apresentam-se como bons adjuvantes na saúde da pele, de forma isolada ou em 
conjunto, podendo melhorar desde processos de cicatrização, descamação ou 
exercendo atividade antimicrobiana, principalmente contra bactérias patogênicas 
Gram-negativas, além de possuírem propriedades que conferem maior elasticidade à 
pele e exercem atividade anti pró-inflamatória. Conclusões: Conclui-se que os 
benefícios dos pré e probióticos são notáveis para a saúde da pele, contribuindo de 
forma isolada ou em conjunto. 
 
Palavras-chave – Alimento; Benefícios; Antimicrobiana; Elasticidade; Bactérias. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Pre and probiotics are in constant study, where their health benefits are 
evaluated. Since prebiotics are considered food sources for microorganisms, such as 
probiotics, the concomitant or isolated use of these compounds can bring several 
health benefits to the skin. Given the above, the present study aims to list the main 
benefits of using these types of products with skin health. Methodology: The work 
consists of a literature review, where the PubMed and Elsevier databases were 
consulted, looking for documents published between the years 2010 and 2019, which 
related the use of pre and probiotics with skin health. Results and Discussion: At the 
end of the research, 5 were selected for the composition of the work. Pre- and 
probiotics are good adjuvants in the health of the skin, either alone or together, and 
can improve from healing, peeling processes or exerting antimicrobial activity, 
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especially against Gram-negative pathogenic bacteria, in addition to having properties 
that confer greater elasticity to the skin and exert anti-inflammatory activity. 
Conclusions: It is concluded that the benefits of pre and probiotics are notable for the 
health of the skin, contributing individually or together. 
 
Keywords - Food; Benefits; Antimicrobial; Elasticity; Bacteria. 
 
_______________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 
 
Inicialmente, de acordo com Kechagia et al. (2013), o termo “probiótico” foi utilizado 
para referir-se a substâncias produzidas por um microrganismos que estimula o 
crescimento de outros, sendo posteriormente empregue para descrever extratos com 
capacidade de promover o crescimento da microbiota intestinal, exercendo efeitos 
benéficos, contribuindo para um balanceamento adequado da microbiota. No 
presente, probióticos são considerados micróbios vivos utilizados como suplementos, 
possuindo efeitos benéficos ao promover um balanceamento na microbiota intestinal. 
 
Em 1995, os prebióticos foram definidos como componentes alimentares não 
digeridos que através da estimulação de crescimento por parte de microrganismos da 
microbiota intestinal, melhoram a condição de saúde do indivíduo. Em 2004, uma 
definição mais atualizada foi proposta, onde os prebióticos passam a ser descritos 
como compostos fermentados de maneira seletiva, permitindo alterações específicas 
na composição ou mesmo na atividade dos microrganismos no sistema gastrintestinal, 
gerando benefícios ao hospedeiro. Por fim, a Organização Mundial da Saúde definiu 
os probióticos como componentes alimentares que promovem benefício à saúde do 
hospedeiro mediante modulação da microbiota (MARKOWIAK; SLIZEWSKA, 2017). 
 
Diversos benefícios com o uso de probióticos e prebitóticos foram relatados na 
literatura, destacando-se o balanceamento da microbiota com microrganismos 
benéficos ao hospedeiro, melhoria no sistema imune, além de auxiliar no metabolismo 
envolvendo lipídeos e açúcares. Para Yoo e Kim (2016), suplementos pré e 
probióticos podem auxiliar indivíduos portadores de doenças crônicas, como diabetes 
e doenças cardiovasculares, bem como promover redução nos níveis lipídicos. A pele 
de humanos e outros animais constitui-se de ambiente que abriga inúmeras espécies 
de microrganismos, que convivem quase sempre maneira harmônica com o 
hospedeiro. Não apenas a indústria alimentícia, mas também as indústrias cosméticas 
e farmacêuticas vêm constantemente desenvolvendo novos produtos contendo pré ou 
probióticos em suas formulações de uso tópico com promessas de melhoria estética 
e cuidados (AL-GHAZZEWI; TESTER, 2014). Diante do exposto, o presente trabalho 
objetiva elencar os principais benefícios do uso desses destes tipos alimentícios com 
a saúde da pele.  
 
METODOLOGIA 
 
O desenvolvimento de pesquisas, segundo Pereira et al. (2018), ocorre para obter-se 
novos saberes para uma sociedade. Nisso, as metodologias possuem grande 
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relevância para que possibilite a reprodutibilidade dos resultados obtidos e para haja 
a aceitação pela comunidade científica e acadêmica. O presente estudo constitui-se 
como uma revisão de literatura, onde foram consultadas as bases de dados Science 
Direct – Elsevier e PubMed Unique Identifier (PubMed), desenvolvida entre os meses 
de Julho e Agosto de 2020. As buscas foram desenvolvidas visando encontrar artigos 
relacionados a temática da relação entre o uso de pré e probióticos com a saúde da 
pele. 
 
Tais revisões são consideradas estudos retrospectivos observacionais ou mesmo 
experimentais de recuperação e de análise crítica da literatura disponível, buscando 
elucidar questionamentos de uma pesquisa estabelecida (ROEVER, 2017). Optou-se 
apenas pelos descritos redigidos em língua portuguesa e inglesa, publicados entre os 
anos 2010 e 2019. As pesquisas foram desenvolvidas utilizando os seguintes 
descritores: “probiotics and skin health” e “prebiotics and skin health”, bem como seus 
equivalentes em língua portuguesa, “probióticos e saúde da pele” e “prebióticos e 
saúde da pele”, respectivamente. 
 
Utilizou-se como critério de inclusão os artigos publicados dentro da linha temporal 
delimitada, e que possuíssem relação com a temática central de estudo. Como critério 
de exclusão, foram descartados artigos repetidos, com datação fora da estabelecida 
e que não possuíssem relação com o objetivo de estudo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Inicialmente, realizou a busca utilizando os descritores em língua inglesa nas 
respectivas bases definidas. Os resultados encontrados foram representados a seguir. 
Gráfico 1 – Número de artigos por base de dados consultada. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Ao todo, foram encontrados 7.395 artigos nas bases pesquisadas e na linha temporal 
estabelecida. Realizou a leitura dos títulos dos artigos, selecionando-se deste total, 
87 trabalhos para a leitura dos resumos, dentre os quais, foram destacados apenas 
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32 para leitura na íntegra, onde apenas 5 foram escolhidos para composição do 
trabalho. 
 
Sendo a pele o maior órgão do corpo humano, a mesma é composta por diversas 
espécies de microrganismos, sejam fungos, bactérias ou vírus. Esses microrganismos 
são divididos em três grupos, sendo: residentes, temporários e transitórios. Os 
residentes processam diversas funções benéficas para a pele, como inibindo espécies 
patogênicas e processando proteínas da pele, ácidos graxos livros e sebo. Aquelas 
consideradas transitórias possuem baixa ou nenhuma capacidade para crescimento 
e reprodução no sistema cutâneo. Estudos apontam que diversas espécies 
bacterianas, como Staphylococcus epidermidis e Propionibacterium acnes 
representam cerca de 6% da microbiota da pele, sendo considerados residentes 
normais e comensais, lutando contra patógenos e regulando a homeostase do 
microbioma (KECHAGIA, 2013). 
 
Consoante estudos de Maguire e Maguire (2017), ainda que a investigação do 
microbioma na pele seja dificultoso, existem evidências de que mudanças nas 
comunidades microbianas na pele e intestino associam-se a diversas doenças de 
pele, como: acne, psoríase, eczema, dermatite atópica, dermatite seborreica, vitiligo 
e também o câncer de pele. Os autores afirmam ainda que certos compostos 
presentes em prebióticos, como os galactooligosacarídeos são considerados 
alimentos para as bactérias benéficas, o que estimularia o crescimento positivo de 
espécies bacterianas comensais que resultariam em uma melhor saúde da pele. Os 
probióticos contendo bactérias como Bifidobacterium e Lactobacillus são capazes de 
ativar uma série de vias metabólicas que são importantes para uma pele saudável 
(BUSTAMANTE et al., 2019). 
 
Segundo Lew e Liong (2013), os probióticos produzem compostos bioativos que são 
úteis na saúde da pele. Dentre os compostos identificados, destacam-se o ácido 
acético, diacetil, esfingomielinase, ácido lático, ácido lipoteicoico, ácido hialurônico e 
peptideoglicano. O ácido acético, exerce efeito antibacteriano contra bactérias 
transitórias patogênicas, e auxilia no processo de cicatrização em queimaduras e 
infecções superficiais. O diacetil, desempenha efeito antibacteriano contra diversas 
espécies gram negativas, como a Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. 
Esfingomielinase atua na formação de ceramida que possui ação de barreira protetora 
na pele. O ácido hialurônico promove hidratação e elasticidade para a pele, além de 
regular a produção de citocina pró-inflamatórias, e aumento das defesas epiteliais. 
Dentre todos os compostos, destaca-se ainda o ácido lático, que além das 
propriedades antimicrobianas, desempenha profundo efeito protetor da descamação 
da pele, aumenta a produção de ceramida e queratinócitos, auxilia na remodelação 
da epiderme, bem como modula a angiogênese, fator de crescimento endotelial e 
secreção de citocinas. 
 
Evidências científicas apontam que prebióticos, como galactoligosacarídeos e 
frutooligosacarídeos combinados reduzem de maneira significativa eczemas em 
infantos. Sabe-se que tais compostos atuam promovendo o crescimento do 
microbioma residente, os quais por sua vez produzem metabólitos que promoverão 
ação benéfica ao indivíduo (BAQUERIZO et al., 2014). 
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CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que os pré e probióticos desempenham papel importante na saúde da pele, 
contribuindo desde a restauração da mesma em casos de infecções superficiais ou 
injúrias leves, como também exercendo efeito antimicrobiano, sendo alvo de 
pesquisas por parte principalmente das indústrias farmacêuticas e alimentícia. 
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