


3

4

5

9

11

11

13

16

20

22

22

Sumário
1 - Definição e Fisiologia da fibra alimentar

2 - O efeito prebiótico das fibras solúveis

 2.1 - Polidextrose

 2.2 - Fibra solúvel do milho – Promitor®

 2.3 - Inulina

 2.4 - Goma guar

3 - Fibras no Idoso

4 - Fibras prebióticas além da regularização intestinal

5 - Humalin SolFiber – Mix de fibras solúveis para Longevidade

6 - Considerações Finais  

7 - Referências Bibliográficas

Sumário



3

Segundo a American Association of Cereal Chemists, fibra alimentar é a parte comestível de 

plantas ou carboidratos análogos que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado, com 

fermentação completa ou parcial no intestino grosso de humanos. As fibras alimentares podem ser 

classificadas de acordo com a sua solubilidade em água, em duas grandes categorias: fibras solúveis e 

fibras insolúveis. As fibras solúveis incluem a maioria das pectinas, gomas, mucilagens e hemiceluloses 

e são responsáveis pelo aumento do tempo de trânsito intestinal e estão relacionadas à diminuição do 

esvaziamento gástrico, ao retardo da absorção de glicose, diminuição da glicemia pós-prandial e redução 

do colesterol sanguíneo em virtude de suas propriedades físicas que conferem viscosidade ao conteúdo 

luminal. As fibras insolúveis incluem a celulose, a lignina e algumas hemiceluloses e mucilagens, elas 

contribuem para o aumento do volume do bolo fecal, redução do tempo de trânsito intestinal, retardo 

da absorção de glicose e retardo da hidrólise do amido. (CATALANI, 2003).

As fibras solúveis são parcial ou totalmente fermentadas e utilizadas como fonte de energia 

pela microflora no cólon, convertidos em gases e ácidos graxos de cadeia curta, principalmente 

acetato, propionato e butirato. Essa fermentação resulta na diminuição do pH intracelular e colônico, 

consequentemente, o meio mais ácido inibe a proliferação de micro-organismos patogênicos bem 

como a formação de produtos de degradação tóxicos, além de reduzir a solubilidade dos ácidos biliares 

e facilitar a absorção de cálcio, interferindo no metabolismo ósseo. (BERNAUD; RODRIGUES, 2013).

O consumo adequado de fibras diariamente pode reduzir o risco de desenvolvimento de algumas 

doenças crônicas como: hipertensão arterial, diabetes melito (DM), algumas desordens gastrointestinais, 

além de melhorar os níveis de lipídeos séricos e ainda atuar na melhora do sistema imunológico. 

(BERNAUD; RODRIGUES, 2013). A Organização Mundial da Saúde sugere recomendações mundiais 

superiores a 25g/dia, mas a ingestão de fibra na maioria dos países está bem abaixo desse nível , apesar 

do conhecimento sobre o papel da fibra em uma dieta saudável. (Figura 1): (TATE & LYLE, 2017).

1. Definição e Fisiologia da Fibra Alimentar
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A A Organização Mundial da Saúde sugere recomendações mundiais superiores a 25g/

dia, mas a ingestão de fibra na maioria dos países está bem abaixo desse nível, apesar do 

conhecimento sobre o papel da fibra em uma dieta saudável. (TATE & LYLE, 2017).
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Figura 1 – Ingestão de Fibras por país

Fonte: TATE & LYLE, 2017. Soluble Corn Fibre: Health Benefits and Product Applications.
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Um prebiótico é definido como “um ingrediente alimentar não digerível que afeta beneficamente o 

hospedeiro ao estimular seletivamente o crescimento e/ou atividade de um ou de um número limitado de 

bactérias no cólon e, portanto, melhora a saúde do hospedeiro”. (Gibson; Roberfroid 1995).

Os oligossacarídeos não digeríveis têm sido associados ao aumento na biodisponibilidade de minerais 

como ferro, cálcio, magnésio e zinco. O principal mecanismo envolvido é o aumento da acidez no cólon, 

que resulta em maior fermentação da microbiota intestinal, aumentando a solubilidade destes minerais 

levando a maiores índices de aproveitamento absortivo dos mesmos. (CATALANI, 2003).

Uma fibra é considerada prebiótica quando não é digerida no intestino delgado e ao atingir o intestino 

grosso, é metabolizada por bactérias benéficas, que alteram a microflora colônica, gerando uma flora 

bacteriana saudável, capaz de provocar efeitos fisiológicos cruciais para a saúde. (CATALANI, 2003).

As bactérias intestinais podem ser distribuídas em 3 grupos com base em seus efeitos, tais como: 

1: lactobacilos e bifidobactérias; 2: bactérias possivelmente patogênicas, como algumas espécies de 

Clostridia e 3: outras bactérias comensais, como Bacteroides, também possuem características positivas 

e negativas. 

Uma microflora intestinal que contém Lactobacillos e Bifidobacterias em alta quantidade é benéfica 

2. O efeito prebiótico das fibras solúveis
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para a saúde. (Eckburg et al., 2005). As bactérias benéficas (ou probióticos) podem reduzir o risco de 

doenças através da inibição de patógenos e da produção de metabólitos benéficos. As bifidobactérias 

podem inibir o crescimento de bactérias patogênicas, modular o sistema imunológico, produzir enzimas 

digestivas, reprimir as atividades dos rotavírus e restaurar a integridade microbiana da flora intestinal após 

terapia antibiótica ou diarreia associada a antibióticos. (Kolida; Gibson, 2007). A fibra prebiótica estimula 

o desenvolvimento e a ação metabólica de um número limitado de bactérias no cólon, particularmente 

Bifidobacterias e Lactobacillos, promovendo assim sua saúde (efeito prebiótico ou bifidogênico). (KARIMI 

et al, 2015). Pacientes com irregularidade intestinal e algumas doenças graves mostraram que a fibra 

prebiótica recompôs a estabilidade microbiana no caso em que a população bacteriana do intestino foi 

alterada, dificultando, assim, o desenvolvimento de patogenias. O uso nutricional da fibra solúvel estimula 

o equilíbrio microbiano pela ação prebiótica, isso pode fornecer ao hospedeiro a defesa contra o ataque 

de micróbios (endógenos e exógenos) e na inibição de doenças do trato gastrointestinal. (BOSSCHER; VAN 

LOO; FRANCK, 2006).

Não existem recomendações claras em relação aos prebióticos, mas a quantidade de 5 a 10 g/dia 

pode auxiliar na manutenção da flora e de 12,5 a 20g/dia pode recuperar as bifidobactérias (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL, 2011).

A Polidextrose é um polímero de glicose altamente ramificado de baixa digestibilidade, que tem a 

capacidade de atingir o cólon intacto, não sofrendo digestão pelo trato gastrointestinal superior. Sabe-

se que a polidextrose é capaz de melhorar a absorção de minerais como ferro e cálcio devido a sua 

fermentação gradual que leva a uma redução do pH luminal no cólon, tornando o cálcio mais solúvel. Para 

o ferro, acontece uma quelação com os AGCC, o que facilita sua a absorção. (CARMO, 2016)

Santos et al. (2007), avaliaram a suplementação de Polidextrose na absorção de ferro em ratos 

submetidos a gastrectomia parcial (Billroth II) ou laparotomia (controle sham- operados), divididos em 

grupos de 20 e 20, respectivamente. Os animais foram alimentados com uma dieta controlada (AIN-93M), 

sem polidextrose ou uma dieta contendo polidextrose. Foram divididos em quatro grupos: sham-operado 

e com gastrectomia BII e com ou sem polidextrose. Metade dos ratos submetidos à gastrectomia e ratos 

sham-operados foram alimentados com a dieta controle, e os ratos restantes foram alimentados com a 

dieta de polidextrose. 

2.1 - Polidextrose
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O hematócrito e a concentração de hemoglobina foram medidos no início e no dia 30 e 56 após o início 

do período experimental. No final do estudo, o sangue foi coletado para determinação da concentração 

sérica de ferro. 

Os níveis iniciais de hematócrito foram os mesmos para a simulação e para os animais com gastrectomia 

e após quatro semanas de experimento, os ratos sham-operados apresentaram níveis mais elevados de 

hematócrito, em comparação com os animais com gastrectomia. Na oitava semana, o nível de hematócrito 

desses animais recebendo dieta com polidextrose foi maior que em comparação à gastrectomia com 

Billroth II recebendo dieta controlada, não diferente dos ratos sham-operados que receberam dieta com 

ou sem polidextrose (p <0,05) (Figura 2).

Figura 2 – Comparação do nível de hematócrito de ratos com Gastrectomia e Sham-operados 
recebendo ou não dieta com polidextrose

Fonte: SANTOS et al, 2010. Ingestion of polydextrose increase the iron absorption 
in rats submitted to partial gastrectomy.

Os níveis iniciais de hemoglobina foram os mesmos para os ratos submetidos à gastrectomia 

e ratos sham-operados. Na quarta e oitava semana do experimento, a hemoglobina foi maior 

nos ratos sham-operados com dieta controle e polidextrose em comparação aos animais com 

gastrectomia (p <0,05). Foi observado um aumento nos ratos com gastrectomia recebendo dieta 

enriquecida com polidextrose em comparação com os ratos com gastrectomia e com dieta 

controle.  (Figura 3).
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Figura 3 – Comparação do nível de hemoglobina de ratos com Gastrectomia e Sham-operados 
recebendo ou não dieta com polidextrose

Fonte: SANTOS et al, 2010. Ingestion of polydextrose increase the iron 
absorption in rats submitted to partial gastrectomy.

A concentração de ferro no soro de ratos sham-operados alimentados com dieta controle ou polidextrose 

não diferiram entre si, mas foi significativamente maior do que os ratos com gastrectomia alimentados 

com dieta (p <0,05). O ferro sérico em ratos alimentados com polidextrose foi maior do que em ratos com 

gastrectomia alimentada com a dieta controle (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Comparação do nível de ferro sérico de ratos com Gastrectomia e Sham-operados 
recebendo ou não dieta com polidextrose

Fonte: SANTOS et al, 2010. Ingestion of polydextrose increase the iron 
absorption in rats submitted to partial gastrectomy.
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A concentração de ferro nas fezes nos ratos sham-operados e com gastrectomia recebendo dieta 

enriquecida com polidextrose foi menor (P <0,05) em relação à dieta controle (gráfico 2), consequentemente 

a absorção aparente de ferro pelos sham-operados e com gastrectomia recebendo dieta rica em polidextrose 

foi maior em comparação com os animais com dieta normal (gráfico 3). Os ratos sham-operados mostraram 

maior absorção aparente em comparação com os ratos com gastrectomia, ambos recebendo polidextrose 

ou dieta controle (p <0,05).

Gráfico 2 - Comparação do nível de ferro nas fezes em ratos com Gastrectomia e Sham-operados 
recebendo ou não dieta com polidextrose

Gráfico 3 - Comparação do nível de absorção de ferro em ratos com Gastrectomia e Sham-operados 
recebendo ou não dieta com polidextrose.

Fonte: SANTOS et al, 2010. Ingestion of polydextrose increase the iron 
absorption in rats submitted to partial gastrectomy.
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Sendo assim, a dieta com polidextrose reduziu a excreção e aumentou a absorção de ferro mais nos 

grupos alimentados com polidextrose do que no grupo controle. (SANTOS et al, 2010)

Alguns autores sugerem que a ingestão diária recomendada de Polidextrose é de 4 – 12g para obter 

melhora das funções gastrointestinais sem efeitos colaterais.
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A Fibra de Milho Solúvel (SCF) é produzida através da hidrólise do amido de milho e tem a capacidade de 

promover uma laxação saudável e produzir menos metabólitos fecais negativos, também é bem tolerada 

mesmo com altos níveis de ingestão, além de ter propriedades prebióticas, que podem apoiar um intestino 

saudável, estimulando o crescimento ou a atividade de bactérias específicas e produzindo ácidos graxos 

de cadeia curta e ainda suporta níveis saudáveis de glicose no sangue, diminuindo a resposta glicêmica 

pós-prandial. (TATE & LYLE, 2017).

É irrefutável que um aumento súbito da fibra dietética pode causar distúrbios gastrointestinais leves, 

mas estes são geralmente transitórios e melhoram com a adaptação à fibra alimentar. A fibra solúvel 

PROMITOR®, porém, é bem tolerada em várias doses. (TATE & LYLE, 2017). Um estudo randomizado, 

duplo-cego, controlado por placebo, analisou a tolerância gástrica de homens saudáveis com faixa etaria 

entre 20 e 40 anos, com uma ingestão diária de fibra alimentar de aproximadamente 13-15g/dia, onde os 

mesmos receberam uma das duas fontes de fibras (21g de Polidextrose ou 21g de Fibra de Milho Solúvel) ou 

nenhuma fibra suplementar durante 16 dias seguidos. Os principais efeitos do tratamento para tolerância 

gastrointestinal, facilidade de passagem das fezes e escore fecal (consistência das fezes) são apresentados 

na Tabela 1.

As fibras suplementares usadas, mesmo em dosagens relativamente grandes (21 g/d), apresentaram 

boa tolerância gástrica na população do referido estudo. (VESTER BOLER et al, 2011). A Fibra de Milho 

Solúvel provoca uma baixa resposta glicêmica e pode ser interessante para uso em indivíduos com diabetes. 

Um estudo randomizado, simples-cego, cruzado observou um efeito redutor significativo na glicemia pós-

prandial e na insulina em uma dose de 55g de fibra de milho solúvel em 18 adultos com excesso de peso que 

foram submetidos a quatro intervenções dietéticas diferentes que consistiram em uma dieta Polidextrose, 

uma dieta Fibra de Milho Solúvel e duas dietas controle (energéticas e isoenergéticas completas). Assim, 

este elemento pode servir não apenas como fonte de fibras, mas também pode reduzir a resposta da 

glicose no sangue, uma característica desejável tanto para indivíduos saudáveis como para aqueles com 

diabetes. (KONINGS E et al, 2013).

2.2 - Fibra de Milho Solúvel
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Tabela 1 - Principais efeitos do tratamento para tolerância gastrointestinal, facilidade de passagem 
das fezes e escore fecal.

Fonte: VESTER BOLER et al, 2011. Digestive physiological outcomes related to 
polydextrose and soluble maize fibre consumption by healthy adult men.

Figura 2: Efeito da fibra de milho solúvel na resposta glicêmica e insulínica

Fonte: TATE & LYLE, 2017. Soluble Corn Fibre: Health Benefits and Product Applications.
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A inulina é um polissacarídeo solúvel em água e pertence a um grupo de carboidratos não digeríveis 

chamados frutanos e quase 90% da inulina passa intacta para o cólon onde é digerida pelas bactérias ali 

presentes. (SHOAIB et al, 2016; CHERBUT, 2002).

A adição de inulina na alimentação pode diminuir o risco de altas concentrações de triglicerídeos, foi 

o que mostrou um estudo cruzado, duplo-cego, aleatorizado, controlado por placebo, com 8 indivíduos 

saudáveis que consumiram por 3 semanas uma dieta moderadamente alta em carboidratos e com baixos 

teores de gordura, agregados a 10g/dia de inulina ou placebo (matoldextrina), concluiu   que o consumo 

de inulina promoveu resultados positivos nos lipídios plasmáticos dos indivíduos, diminuindo a lipogênese 

hepática e as concentrações plasmáticas de triglicerídeos, reduzindo o risco de aterosclerose. (LETEXIER; 

DIRAISON; BEYLOT, 2003).

A inulina estimula o desenvolvimento e a ação metabólica de um número limitado de bactérias no 

cólon, particularmente Bifidobacterias e Lactobacillos, promovendo assim sua saúde (efeito prebiótico 

ou bifidogênico). (KARIMI et al, 2015). Pacientes com irregularidade intestinal e algumas doenças graves 

mostraram que a inulina recompôs a estabilidade microbiana no caso em que a população bacteriana 

do intestino foi alterada, dificultando, assim, o desenvolvimento de patogenias. O uso nutricional da 

inulina estimula o equilíbrio microbiano pela ação prebiótica, isso pode fornecer ao hospedeiro a defesa 

contra o ataque de micróbios (endógenos e exógenos) e na inibição de doenças do trato gastrointestinal. 

(BOSSCHER; VAN LOO; FRANCK, 2006).

2.3 - Inulina

A goma guar é um polissacarídeo de galactomanana formador de gel, que tem a capacidade de diminuir 

os níveis de glicose pós-prandial, aumentar o efeito da insulina e baixar as concentrações de glicose e 

lipídios no sangue, bem como diminuir a pressão arterial. Um estudo com seis voluntários saudáveis e 17 

diabéticos tratados com goma guar processada e palatável (10g antes das refeições), mostrou que após 

três semanas os níveis de glicose no sangue pós-prandial foram significativamente menores nos diabéticos 

após o tratamento com goma guar (figura 03). Além disso, os níveis de glicose no sangue em jejum foram 

significativamente menores nos diabéticos após três semanas de tratamento. Os dados mostram que a 

goma guar também reduz os níveis de glicose pós-prandial em longo prazo e pode melhorar o controle 

do diabético. A razão para isso pode ser uma absorção tardia de carboidratos devido a uma taxa de 

esvaziamento gástrico mais lenta.

2.4 - Goma Guar
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Figura 3: Níveis de glicose no sangue pós-prandial

Fonte: SMITH; HOLM, 1982. Effect of a Modified Guar Gum Preparation on 
Glucose and Lipid Levels in Diabetics and Healthy Volunteers.

Conforme apresentado na Tabela 2, o colesterol plasmático foi significativamente reduzido 

de forma consistente em voluntários saudáveis e diabéticos após três semanas de tratamento 

com goma guar.

Tabela 2 - Efeito da goma guar sobre os níveis lipídicos e peso corporal em diabéticos

Fonte: SMITH; HOLM, 1982. Effect of a Modified Guar Gum Preparation on Glucose and Lipid 
Levels in Diabetics and Healthy Volunteers.

Ou seja, o consumo de goma guar mostrou reduzir os níveis de glicose no sangue pós-prandial, tanto 

em indivíduos saudáveis quanto em diabéticos. (SMITH; HOLM, 1982).

Outro estudo duplo-cego, controlado por placebo, cruzado com 25 homens saudáveis, não obesos, 

de meia idade teve como objetivo testar o efeito da goma guar no metabolismo de glicose e lipídios, 

pressão arterial e fibrinólise. Foram administrados 10g de goma guar ou placebo (amido gelificante) três 

vezes ao dia durante 6 semanas. A suplementação de goma guar aumentou o efeito da insulina e baixou 

as concentrações de glicose e lipídios, bem como a atividade do PAI-l e a pressão arterial sem alterar o 

peso corporal dos indivíduos no referido estudo. A viscosidade da goma guar, que aumenta o tempo de 

esvaziamento gástrico e prolonga a fase de absorção de gordura, carboidratos e sódio no intestino sem 

induzir má absorção, mostra-se o elemento essencial de sua eficácia (LANDIN, K et al, 1992).
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Não existem recomendações claras em relação aos prebióticos, mas a quantidade de 

5 a 10 g/dia pode auxiliar na manutenção da flora e de 12,5 a 20g/dia pode recuperar as 

bifidobactérias (SBNPE, 2011).

Envelhecer é algo que faz parte da história da humanidade. Trata-se, também, de uma construção 

histórica social em consequência das diversas formas pela qual o processo de envelhecimento é entendido 

e vivido em diferentes comunidades. (TRAMONTINO et al, 2009).

O envelhecimento é um processo fisiológico natural que pode ser desenrolado de diversas formas em 

função da genética do indivíduo e do estilo de vida ao qual a pessoa se expôs durante a vida. (SALGADO, 

2002; TRAMONTINO et al, 2009).

Vários fatores contribuem para o envelhecimento, entre os fatores ambientais, a nutrição desempenha 

papel proeminente, afetando uma variedade de processos degenerativos relacionados à idade (WENZEL, 

2006). A velhice prematura é causada muitas vezes pelos erros e absurdos da má alimentação (SALGADO, 

2002).

Para os indivíduos que não apresentaram alimentação adequada ao passar dos anos, há maior risco 

de problemas como diverticulite e constipação intestinal, que são decorrentes, acima de tudo, de uma 

nutrição pobre em fibras alimentares. (TRAMONTINO et al, 2009).

A queixa gastrointestinal mais comum entre os idosos certamente é a constipação. A deficiência de 

ingestão de líquidos e o menor consumo de alimentos ricos em fibras são responsáveis por esse quadro, 

por isso o consumo de fibras prebióticas, seja na alimentação, seja por suplementos, é crucial para manter 

a saúde intestinal nessa fase da vida. (SHOAIB et al, 2016).

A modificação dos hábitos alimentares gerada pela tecnologia tem introduzido o consumo de alimentos 

refinados desprovidos de fibras. Por esse motivo, existem nos países desenvolvidos uma alta incidência 

de doenças que eram pouco frequentes no passado como a constipação intestinal. (ANDRE; RODRIGUEZ; 

FILHO, 2000).

Muitos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da constipação com o envelhecimento. 

Talvez o mais importante deles seja o aumento do consumo de alimentos altamente refinados e fáceis de 

preparar e um declínio correspondente no consumo de produtos contendo fibras. A motilidade intestinal 

diminui com o envelhecimento, a atividade física também é menor, deprimindo ainda mais o estímulo 

muscular à atividade intestinal normal (HULL; GRECO; BROOKS, 1980).

3. Fibras no Idoso
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Modificações intestinais também são observadas no indivíduo idoso, ocorrendo certo grau de atrofia 

na mucosa e no revestimento muscular que resulta na deficiência de absorção de nutrientes e favorece 

a instalação de diverticulite, em virtude da menor motilidade no intestino grosso e cólon (NOGUÉS, 

1995; PODRABSKY, 1995). Essas alterações na motilidade também contribuem para o aparecimento 

da constipação, que é frequente na geriatria. O fator idade exerce papel relevante no que concerne a 

constipação, um estudo, verificou que após os 60 anos a incidência aumenta muito, chegando após os 65 

anos a atingir de 21 a 34% das mulheres e de 9 a 26% dos homens (DANI, 2001).

A constipação não é uma doença e nem um sinal, mas um sintoma e, como tal, pode ser originada 

de vários distúrbios intestinais ou extra-intestinais. Chega a atingir cerca de 50% dos atendimentos em 

ambulatório de clínica especializada em gastroenterologia e 14% a 15% da população em geral, o que 

aumenta com a idade, chegando a atingir 40% de pacientes idosos, com idade acima de 65 anos (LOPES; 

VICTÓRIA, 2008).

A constipação é geralmente atribuível ao trânsito retossigmóide prolongado, o que pode ser causado 

por ingestão deficiente de líquidos, ingestão inadequada de fibra na dieta e um estilo de vida sedentário. 

(GAVANSKI, D. S.; BARATTO, I.; GATTI, 2015)

O esforço evacuatório do constipado, seja adulto ou criança, pode causar doenças como hemorroidas 

e fissuras anais. Ambas exigem a correção do hábito intestinal inadequado para a sua cura. Este ciclo 

repetido agrava cada vez mais o estado do individuo, influenciando suas atividades diárias de forma 

negativa (GUS E HALPERN, 2004).

Um estudo transversal realizado com 87 idosos residentes em sete instituições públicas de longa 

permanência, lúcidos e que não faziam uso de laxantes, constatou que o consumo de fibras médio foi de 

22,6(±3,2) g/dia, sendo esse valor abaixo do recomendado.

Na tabela 3, pode-se observar que a prevalência de constipação intestinal foi de 42,5%, sendo mais 

frequente nas mulheres (89,2%), naqueles com idade igual ou superior a 80 anos (67,6%), que não praticavam 

atividade física (56,8%) e possuíam uma ingestão hídrica e consumo de fibras abaixo dos recomendados. 

Em relação à associação da constipação com o estado nutricional, a maior prevalência esteve presente 

naqueles com diagnóstico de eutrofia. Quando relacionadas as variáveis com a constipação, verificou-se 

que a idade (p=0,049) e o consumo de fibras (p=0,019) se associaram significativamente.

A constipação demonstrou ser uma queixa digestiva multifatorial, estando a idade avançada e o baixo 

consumo de fibras associados a ela significativamente. (KLAUS, 2015)

Canudas-Romo relata que o século XX traz como conquista o aumento da longevidade (CANUDAS-

ROMO, 2010).
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Fonte: KLAUS, 2015. Prevalência e fatores associados à constipação intestinal em idosos residentes em 
instituições de longa permanência.
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4. Fibras além da Regularização Intestinal 

De acordo com Riccardi & Rivellese, dietas com alto índice glicêmico estão associadas ao aumento 

das concentrações plasmáticas de triglicerídeos , bem como à redução de HDL-c. Tais malefícios são 

minimizados se a digestão e absorção dos carboidratos forem lentas. Por outro lado, dietas com baixos 

índice e carga glicêmica estão associadas a um menor risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 

2, doenças cardiovasculares e certos tipos de cânceres. (RICCARDI; RIVELLESE, 2000).

Muitos alimentos com baixo IG são ricos em fibras alimentares, em especial as fibras solúveis, que 

reduzem o tempo de trânsito intestinal e ajudam na diminuição das concentrações séricas de colesterol. 

Como vimos anteriormente, as fibras alimentares melhoram a resposta glicêmica e as concentrações de 

insulina pós-prandial, além disso, melhoram a tolerância à glicose, sendo responsáveis pela maioria dos 

benefícios cardiovasculares atribuídos às fibras alimentares. (SANTOS et al, 2006).

Como mostrado na figura  abaixo, indivíduos que consomem uma dieta com alto IG associado a uma 

baixa ingestão de fibras de cereais têm 75% mais chance de desenvolver diabetes tipo 2 do que aqueles 

que têm uma alta ingestão de fibra de cereais combinada com baixo IG. (SCHULZE et al. 2004).

Gráfico 4: Associação do consumo de dieta de alto IG com dieta de baixo IG

Fonte: SCHULZE et al. (2004). Risco relativo de diabetes tipo 2 por diferentes 
níveis de ingestão de fibra de cereais e índice glicêmico. 
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Diabetes Melito (DM) é um distúrbio metabólico, na qual ocorre hiperglicemia resultante da diminuição 

da secreção, da ação da insulina ou de ambos. Pode ser classificado principalmente em duas grandes 

categorias: DM tipo 1 e DM tipo 2. O DM tipo 1 tem como causa a deficiência absoluta de secreção de 

insulina. O DM tipo 2 é a forma mais comum da doença e representa aproximadamente 90 a 95% de todos 

os tipos de diabetes, ocorre geralmente na vida adulta e tem sua prevalência aumentada com o passar 

da idade, estando associado ao excesso de peso e obesidade na maioria dos casos (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2014). O DM tipo 2 representa um dos maiores problemas de saúde pública em nosso país 

em razão da acentuada morbimortalidade e dos altos custos envolvidos no seu tratamento (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). O Brasil está entre os dez países do mundo com maior prevalência 

de diabetes. Hoje já são 12,5 milhões de brasileiros com a doença, aproximadamente 8,7% de adultos 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017).

O benefício da ingestão de fibras no controle glicêmico é atribuído especialmente às fibras solúveis. 

Tais efeitos são resultantes da viscosidade e da formação de gel no conteúdo intestinal tornando mais 

lenta a absorção e digestão dos carboidratos, resultando em um aumento da sensibilidade insulínica. 

(PAPATHANASOPOULOS; CAMILLERI, 2010).

O consumo de fibras está relacionado não somente ao tratamento da diabetes, mas também à sua 

prevenção, como mostra um estudo finlandês onde uma intervenção multifatorial incluiu o aumento do 

consumo de fibras na dieta foi capaz de prevenir o desenvolvimento do DMT2. Neste estudo, 523 indivíduos 

obesos com metabolismo anormal de glicose foram randomizados aos grupos de intervenção ou controle. 

Durante os três anos de estudo a redução do DM foi de 58%. Quando os resultados foram analisados de 

acordo com o escore de sucesso à intervenção, aqueles indivíduos que alcançaram de quatro a cinco das 

metas estabelecidas (redução de peso mínima de 5%, pelo menos quatro horas por semana de atividade 

física, consumo de fibras > 15 g/1000 kcal, consumo de gorduras < 30% e desta < 10% de gordura saturada 

da energia total consumida), em ambos os grupos, não desenvolveram DM. (LINDSTRÖM et al, 2006).

4.1 - Consumo de fibras na prevenção e tratamento do Diabetes.
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A Síndrome Metabólica (SM) representa um conjunto de fatores de riscos de origem metabólica que 

promovem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de diabetes melito (DM) tipo 2. (AMERICAN 

HEART ASSOCIATION, 2005). Entre os fatores de risco para a SM, estão: obesidade (especialmente a 

obesidade abdominal), pressão arterial elevada, distúrbios no metabolismo da glicose, hipertrigliceridemia 

e/ou baixos níveis de HDL colesterol. (STEEMBURGO et al, 2007). Outros fatores também têm sido 

relacionados à Síndrome Metabólica: diminuição do tamanho das partículas de LDL colesterol (LDL pequeno 

e denso); elevação nos níveis da apolipoproteína B; alterações no estado pró-trombótico (elevações nas 

concentrações do fibrinogênio e aumento de inibidor-1 do ativador de plasminogênio) e no estado pró-

inflamatório (aumento das citocinas: fator de necrose tumoral , interleucina-6 e aumento da proteína 

C-reativa) e elevação dos níveis de ácido úrico. (ECKEL; GRUNDY; ZIMMET, 2005). Dados recentes associam 

a presença de SM ao menor consumo de fibras alimentares. A importância das fibras é reforçada pela 

observação de que o consumo de alimentos ricos em fibras está presente em dietas associadas a uma 

redução de risco cardiovascular. Os efeitos sobre o metabolismo da glicose podem ser mediados por uma 

absorção e digestão de carboidratos mais lenta, o que resulta em uma menor necessidade de secreção de 

insulina após a alimentação. As fibras solúveis podem, também, ter um efeito moderado na redução da 

pressão arterial. (STEEMBURGO et al, 2007).

Dietas ricas em fibras podem proteger contra a obesidade e a doença cardiovascular diminuindo os 

níveis de insulina. Altos níveis circulantes de insulina, por sua vez, podem causar hipertensão, dislipidemia, 

anormalidades nos fatores de coagulação sanguínea e, talvez, lesão vascular direta,  componentes da SM. 

Um estudo mostrou que os maiores níveis de insulina após ajuste para o IMC foram de fato encontrados 

entre os indivíduos com menor consumo de fibras. A fibra alimentar foi inversamente associada aos níveis 

de insulina, ganho de peso e outros fatores de risco para DCV em adultos jovens (LUDWIG et al, 1999).

4.2 - A ingestão de fibras na prevenção da Síndrome Metabólica

Na microbiota do trato gastrointestinal habita um ecossistema complexo e a saúde desse ecossistema 

é essencial para a saúde humana. Para ter um intestino saudável, a chave é aumentar a colonização de 

micróbios benéficos e reduzir populações patógenas no intestino. (SHOKRYAZDAN et al, 2017).

A nutrição tem forte influência no sistema imunológico, especialmente dos idosos, pois o envelhecimento 

4.3 - Prebióticos como imunomoduladores
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induz a desregulação do sistema imunológico, principalmente como resultado de alterações na imunidade 

mediada por células. A subnutrição, que é comum em populações envelhecidas, também induz respostas 

imunológicas mais baixas, particularmente na imunidade mediada por células. A desnutrição proteico-

energética está associada à diminuição da proliferação de linfócitos, redução da liberação de citocinas 

e menor resposta de anticorpos às vacinas. (LESOURD, 1997). O sistema imune intestinal tem a tarefa 

de manter a integridade intestinal na presença de vastas quantidades de antígenos. Redes celulares e 

moleculares aprimoradas precisam ser regularmente coordenadas para tolerar antígenos não patogénicos, 

ao mesmo tempo em que respostas imunológicas protetoras a potentes patógenos devem ser mantidas. 

A resposta imune inadequada a antígenos bacterianos ou dietéticos é um componente significativo em 

várias doenças intestinais, incluindo doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável e alergias 

alimentares. (FREI; AKDIS; O’MAHONY, 2015).

O aumento da função imunológica em hospedeiros tratados com prebióticos é principalmente devido 

ao aumento da população de bactérias benéficas e seus produtos no intestino. Os prebióticos são capazes 

de alterar o equilíbrio da população microbiana intestinal por aumentar a população de bactérias benéficas 

e protetoras, como as bifidobactérias e os lactobacilos, enquanto reduzem as bactérias patogênicas 

ou indutoras da doença. Por exemplo, o butirato inibe significativamente a produção de citocinas pró-

inflamatórias, interferon (IFN) -y e interleucina (IL) -2 em linfonodos mesentéricos de ratos (MLNs), 

de modo que a proporção de IFN-γ para IL-10 medida em MLNs foi reduzida na presença de butirato. 

(SHOKRYAZDAN et al, 2017). Vulevic et al, estudaram o efeito de uma mistura de GOS (galactanos) sobre a 

função imunológica de idosos saudáveis. Eles descobriram que o consumo de galactanos (5,5 g/d) por 10 

semanas aumentou a produção de citocinas anti-inflamatórias (IL-10), enquanto reduziu a produção de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6 e TNF-α). Lecerf et al., relataram que a suplementação com inulina e 

XOS (Xilo-oligossacarídeos) por 4 semanas em voluntários saudáveis reduziu a expressão de IL-1β, IL-8, IL-

12 e TNF-α, mas aumentou as expressões de IL-13 e IL-10 no sangue. (LECERF et al, 2012)

Sendo assim, podemos entender que a microbiota forma uma relação simbiótica com seu hospedeiro: 

os micróbios se beneficiam do ambiente rico em nutrientes (prebióticos) do intestino e, por outro lado, a 

microbiota codifica centenas de genes que estão ausentes no genoma humano e modulam várias funções 

biológicas do hospedeiro, incluindo nutrientes, processamento, manutenção da homeostase energética e 

desenvolvimento do sistema imunológico. (GONÇALVES; ARAÚJO; SANTO, 2018).
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As fibras alimentares têm sido investigadas no tratamento e prevenção da obesidade por aumentarem 

a saciedade, reduzirem a sensação de fome e, consequentemente, a ingestão energética (CATALANI, 

2003). Os possíveis fatores envolvidos são: retardo no esvaziamento gástrico e diminuição da absorção de 

carboidratos pela inclusão de açúcares na matriz da fibra. Esses fenômenos estão relacionados à retenção 

de líquidos causada pela fibra solúvel no intestino, diminuição da acessibilidade da enzima pancreática 

em alcançar os polissacarídeos da dieta pelo aumento da viscosidade do quimo e reduzindo a difusão da 

glicose pelo enterócito. (ANDERSON et al, 1999). A fibra também tem efeito sobre a liberação de hormônios 

gastrintestinais, como o peptídeo inibidor gastrointestinal (GIP), a colecistocinina e o glucagon entérico que, 

juntamente com o estímulo parassimpático, retardam o esvaziamento gástrico, aumentam a motilidade 

intestinal e a liberação de glicose pelo pâncreas. (ROMA, E.; et al, 1999).

As fibras solúveis retardam o esvaziamento gástrico formando uma matriz de gel viscoso que retém 

os nutrientes e retarda sua absorção. A absorção de nutrientes ocorre durante um período prolongado 

durante o consumo de dietas mais ricas em fibras solúveis. O modelo de regulação de energia Friedma 

postula que a disponibilidade de substratos de nutrientes circulantes pode sinalizar fome e/ou saciedade, 

e assim a capacidade da fibra de prolongar o período durante o qual os nutrientes são absorvidos pode 

reduzir a fome e/ou aumentar a saciedade. Algumas fibras, em particular as fibras fermentáveis mais 

solúveis, reduzem a absorção total de gordura e proteína. Isso pode ocorrer porque a presença deles no 

trato gastrointestinal restringe o contato físico entre nutrientes e vilosidades intestinais necessários para 

a absorção. Como consequência, existe uma relação inversa entre o consumo de fibras e a digestão da 

gordura e da proteína. Portanto, dietas com alto teor de fibras podem reduzir diretamente o consumo de 

energia digestível e, dessa forma, contribuir para o controle do peso a longo prazo. (HOWARTH; SALTZMAN; 

ROBERTS, 2001)

4.4 - Fibras para a prevenção e controle da obesidade.

5. Humalin Solfiber – Mix de Fibras solúveis para Longevidade

O Humalin Solfiber® faz parte de uma linha de produtos nutricionais voltados para a 

longevidade, que visa promover um envelhecimento saudável e uma vida longânima com 

qualidade. 
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É um mix de fibras solúveis que contém 8 gramas de fibra de ação prebiótica em um sachê,  sendo 

composto de Polidextrose, Fibra de Milho Solúvel, Inulina e Goma Guar, que pode ajudar a aumentar o teor 

de fibras na alimentação sem sacrificar o sabor, a textura ou o prazer, além de fornecer benefícios para a 

saúde, incluindo o apoio à saúde gastrointestinal, a manutenção de níveis saudáveis de glicose no sangue 

e o apoio à saúde óssea.

O sabor neutro do Humalin SolFiber® facilita seu consumo, podendo ser consumido em 

água, ou em diversas preparações doces e salgadas, como em sucos, chás, cafés, vitaminas, 

caldos, purés, iogurtes, etc., com uso bastante versátil pois  pode ser facilmente levado em 

bolsas e em viagens por ser apresentado em sachês individuais.

O Humalin SolFiber® é levemente adoçado com estévia, um adoçante natural que apresenta baixo 

índice glicêmico, por isso pode ser usado por diabéticos, e pessoas com restrição calórica, mostrando-se 

assim, um produto amplamente versátil e de fácil uso.

Figura 4: Tabela nutricional do Humalin SolFiber®
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