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EFEITOS DO USO DE PROBIÓTICOS NA MASSA E FORÇA MUSCULAR DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

Muitos estudos mostram a relação entre a microbiota do hospedeiro e suas condições de 

saúde.A literatura sugere mecanismos que relacionam alterações na massa, composição e 

função muscular durante o processo de envelhecimento às alterações da microbiota 

intestinal. Sendo assim, é possível que o uso de probióticos possa contribuir para melhora da 

força e massa muscular. 

 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

Analisar efeitos do consumo de probióticos comerciais na massa e força muscular de idosos 

institucionalizados. 

Figura 1 - Estado civil dos 70 participantes do estudo. 
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 Estudo randomizado duplo cego 

 Aprovado pelo CEP-USJT (no 3.387.713) 

 20 idosos residentes de uma ILPI 

 Grupo controle/placebo (n=10) e grupo teste (n=10) 

 Uma cápsula/dia: 1 bilhão de UFC de Bifidobacterium lactis NH019® e 1 bilhão de UFC de 

Lactobacillus acidophilus NCFM durante 12 semanas 

 Avaliações pré e pós-intervenção das circunferência das panturrilhas e a força de preensão 

manual 

 Houve perda de seguimento de dois participantes do grupo placebo devido a 

internação hospitalar.  

 Não foram relatados efeitos adversos pelo consumo dos probióticos. 

  A força de preensão manual de um participante do grupo probiótico não pode ser 

medida após a intervenção.  

 Não foi encontrada diferença significativa entre os grupos para circunferência de 

panturrilhas (p=0,51 para lado direito e p=0,16 para lado esquerdo) e força de 

preensão (p=0,078).  

 No grupo placebo dois participantes apresentaram diminuição da força de preensão e 

um apresentou aumento. Já no grupo probiótico, quatro apresentaram aumento e um 

diminuição. O tamanho do efeito para força de preensão foi grande (d=1,19).  

Os resultados sugerem que o uso de probióticos pode contribuir para melhora da 

força muscular em idosos institucionalizados. No entanto, são necessários estudos 

com maior tamanho amostral para confirmar estes achados 


