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RESUMO 

Neri LCL. Revisão sistemática da literatura sobre o uso de probióticos em fibrose 

cística e perfil nutricional dos pacientes acompanhados no Instituto da Criança -

HCFMUSP (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2017. 

Fibrose cística é uma doença hereditária, caracterizada por alterações no transporte 

de cloro nas membranas das células epiteliais, gerando a produção de muco espesso 

e anormal, o que pode obstruir os ductos de glândulas exócrinas de vários órgãos. As 

manifestações clínicas principais da doença abrangem os sistemas respiratório (com 

infecções pulmonares recorrentes e crônicas) e gastrointestinal (com insuficiência 

pancreática e consequente má-digestão e absorção de nutrientes, levando a 

desnutrição energético-protéica). Existem evidências de que a constituição da 

microbiota intestinal pode influenciar a colonização do trato respiratório de indivíduos 

com fibrose cística. Esta dissertação teve como objetivo realizar revisão sistemática e 

metanálise das publicações científicas sobre o uso de pré, pró ou simbióticos em 

fibrose cística, além de avaliar a situação nutricional dos pacientes com fibrose cística 

acompanhados no Instituto da Criança - HCFMUSP. A revisão sistemática e 

metanálise seguiu protocolo proposto pela Colaboração Cochrane, com buscas em 

bases de dados eletrônicas com os termos prebioticos ou probióticos ou simbióticos e 

fibrose cística. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que abordassem os 

desfechos de inflamação intestinal e/ou exacerbações pulmonares. O estudo de 

avaliação nutricional foi realizado através de levantamento de dados antropométricos e 

clínicos, além de questionários aplicados a pacientes e responsáveis sobre dados de 

consumo alimentar e características socioeconômicas. Na busca bibliográfica foram 

encontrados 48 diferentes estudos, e somente 6 atingiram os critérios para integrar a 

metanálise.  Foi observado efeito protetor do uso de probióticos e simbióticos na taxa 



 
 

de exacerbação pulmonar em pacientes com fibrose cística quando comparados com 

placebo (OR= -1,01 (IC 95% -1,66; -0,37), p = 0,002). Os níveis de calprotectina fecal 

(indicador de inflamação intestinal) tiveram redução significativa após intervenção 

(OR= -12,18 (IC 95%: -22,50; -1,86), p = 0,02), e houve diminuição dos pacientes com 

inflamação intestinal (calprotectina > 50 mcg/g de fezes) com OR= 0,31 (IC 95%: 0,13; 

0,79), p = 0,01. Na avaliação do perfil nutricional foram incluídos 101 pacientes (59,4% 

do gênero masculino, 86,4% caucasianos), e a mediana de idade na inclusão foi de 10 

anos. A maioria dos pacientes foi classificada como eutrófica, com consumo alimentar 

adequado. Valores menores de escore Z de IMC foram observados em escolares e 

adolescentes, e a proporção de pacientes com peso abaixo do esperado aumenta de 

10% entre pré-escolares para 35% na faixa etária escolar. As características 

socioeconômicas não demostraram relação com consumo alimentar ou estado 

nutricional. Os valores de função pulmonar foram mais baixos em adolescentes e 

indivíduos com pior estado nutricional, porém sem diferença significante. Dados da 

metanálise, apesar da limitação amostral, apontaram o uso de probióticos como fator 

de proteção para exacerbações respiratórias, bem como para inflamação intestinal. 

Resultados da avaliação nutricional indicam que a transição das faixas etárias pré-

escolar para escolar é um momento crítico, portanto abordagens direcionadas para 

estas faixas etárias podem ser de grande importância para preservação da saúde 

nutricional. Sendo assim, recomenda-se que mais estudos de estratégias nutricionais 

preventivas sejam realizados em faixas etárias precoces, como suplementação de 

probióticos, visando a melhora do prognóstico de pacientes com fibrose cística. 

Descritores: Fibrose cística. Nutrição. Probióticos. Crianças em idade pré-escolar. 

  



 
 

ABSTRACT 

Neri LCL. Systematic review of the literature on the use of probiotics in cystic fibrosis 

and nutritional profile of patients treated at Children's Institute - HCFMUSP 

(dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade 

de São Paulo; 2017. 

Cystic fibrosis is a hereditary disease characterized by deficiency of chloride 

transportation in epithelial  cell membranes, resulting in thick and abnormal mucus, 

which may obstruct ducts of exocrine glands in several organs. The main clinical 

manifestations include the respiratory (recurrent and chronic lung infections) and 

gastrointestinal systems (pancreatic insufficiency and consequent maldigestion and 

absorption of nutrients, resulting in malnutrition). There is evidence that intestinal 

microbiota composition may impact the respiratory tract colonization of individuals with 

cystic fibrosis. This study aimed to verify current evidence regarding the effects of 

supplementation of probiotics, prebiotics or both in cystic fibrosis patients, concerning 

gastrointestinal and respiratory outcomes. We performed a systematic review and 

meta-analysis, and additionally carried out a survey of the nutritional status of patients 

with cystic fibrosis attending the outpatient clinic of the Instituto da Criança HCFMUSP. 

The systematic review and meta-analysis was performed according to the protocol 

proposed by the Cochrane Collaboration, searching electronic databases using the 

terms “prebiotics” or “probiotics” or “symbiotic”, and “cystic fibrosis”. Randomized 

clinical trials addressing intestinal inflammation and/or pulmonary exacerbations were 

included. The assessment of nutritional status was carried out through a cross-

sectional survey of medical records concerning clinical and anthropometric data, and 

also by applying a questionnaire to patients and caregivers concerning food 

consumption, and socioeconomic characteristics. The bibliographic search identified 48 

different studies, but only 6 fulfilled criteria to be included in the meta-analysis. A 



 
 

protective effect of probiotic and symbiotic use was observed in the rate of pulmonary 

exacerbations when compared to placebo (OR = -1.01 (95%CI -1.66, -0.37), p=0.002). 

The levels of fecal calprotectin (indicator of intestinal inflammation) had a significant 

reduction after intervention (OR = -12.18 (95%CI: -22.50, -1.86), p=0.02) and there was 

a decrease in the proportion of patients with intestinal inflammation (calprotectin> 50 

mcg/g feces) with OR = 0.31 (95%CI: 0.13, 0.79), p=0.01. Regarding nutritional 

assessment, 101 patients were included (59.4% male, 86,4% white race), and median 

age at inclusion was 10 years old. The majority of patients were considered to be 

eutrophic and have adequate food intake, but lower values of BMI Z-score were 

observed in schoolchildren and adolescents. The proportion of underweight patients 

increased from 10% among preschoolers to 35% of the school age group. The 

socioeconomic characteristics were not associated to the food consumption or 

nutritional status. Lung function was lower in adolescents and individuals with poor 

nutritional status, but without significant difference. Data from the meta-analysis, 

despite the limitations of sample size, indicated that the use of probiotics may be a 

protective factor for respiratory exacerbations as well as intestinal inflammation. 

Results of the nutritional assessment indicate that the transition from the pre-school to 

the school age groups is a critical period, and therefore approaches directed to these 

age groups may have a significant impact in the nutritional health. Towards that, further 

studies using preventive nutritional strategies such as probiotic supplementation, are 

recommended for younger age groups, aiming to improve the prognosis of patients 

with cystic fibrosis. 

Descriptors: Cystic fibrosis. Nutrition. Probiotics. Children in preschool age. 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 Agradecimentos v 

 Resumo vi 

 Abstract ix 

1 Introdução........................................................................................................ 14 

 1.1 Fibrose cística............................................................................................. 14 

 1.2 Nutrição em fibrose cística......................................................................... 15 

 1.3 Microbiota intestinal.................................................................................... 16 

 1.4 Microbiota e fibrose cística......................................................................... 14 

 1.5 Objetivos..................................................................................................... 18 

2 Métodos............................................................................................................ 20 

 2.1 Métodos do estudo de revisão sistemática da literatura sobre o uso de 

      probióticos em fibrose cística......................................................................  

 

20 

       2.1.1 Critérios de inclusão e exclusão........................................................ 20 

       2.1.2 Estratégia de identificação dos estudos............................................. 20 

       2.1.3 Seleção dos estudos.......................................................................... 21 

       2.1.4 Avaliação da qualidade metodológica................................................ 21 

 2.2 Métodos do estudo de perfil nutricional dos pacientes acompanhados no 

Instituto da Criança - HCFMUSP................................................................ 

 

22 

       2.2.1 Levantamento de dados..................................................................... 22 

       2.2.2 Consumo alimentar dos pacientes ICr - HCFMUSP.......................... 23 

       2.2.3 Características socioeconômicas dos pacientes ICr - HCFMUSP..... 24 

       2.2.4 Dados antropométricos dos pacientes ICr - HCFMUSP.................... 24 

       2.2.5 Hábito intestinal dos pacientes ICr - HCFMUSP................................ 25 

       2.2.6 Dados clínicos dos pacientes ICr - HCFMUSP.................................. 25 



 
 

 2.3 Análise estatística....................................................................................... 26 

3 Resultados....................................................................................................... 28 

 3.1 Manuscrito 1: “Probiotics and cystic fibrosis: a systematic review and 

      meta-analysis”............................................................................................. 

 

29 

 3.2 Manuscrito 2: “Pré-escolares: chave para manutenção do estado  

      nutricional em fibrose cística?”.................................................................... 

 

52 

4  Conclusões...................................................................................................... 72 

 Referências bibliográficas............................................................................. 75 

 Anexos.............................................................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

MANUSCRITO 1 

Table 1 Main characteristics of the studies for the systematic review and 

meta-analysis……………………………………………………………. 

 

49 

Table 2 Main characteristics of the studies selected for the systematic 

review, bus excluded from the meta-analysis………………………… 

 

51 

 

MANUSCRITO 2 

Tabela 1 Descrição das características sócio demográficas, dados 

antropométricos e clínicos por faixa etária dos pacientes com fibrose 

cística incluídos no estudo..................................................................... 

 

 

68 

Tabela 2 Adequação reportada do consumo de macronutrientes (percentual do 

valor recomendado para pacientes com fibrose cística) de acordo 

com a faixa etária dos pacientes incluídos no estudo........................... 

 

 

69 

   

   

   

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

MANUSCRITO 1 

Figure 1 Study selection flowchart for the systematic review and meta-analysis.. 45 

Figure 2 Risk of bias table and graph………………………………………………… 46 

Figure 3 Effects of probiotics or synbiotics compared to placebo on odds ratio of 

pulmonary exacerbation rates of cystic fibrosis patients………………… 

 

47 

Figure 4 Effects of probiotics or synbiotics compared to placebo on odds ratio of 

fecal calprotectin levels os cystic fibrosis patients……………………….. 

 

48 

 

MANUSCRITO 2 

 

Figura 1 Classificação dos pacientes com fibrose cística de acordo com o 

estado nutricional (categorias do escore Z) e faixa etária................... 

 

70 

Figura 2 Gráficos de box-plot demonstrando valores de escore Z do VEF1 de 

acordo com as faixas etárias escolar e adolescente (A) e de acordo 

com as categorias de estado nutricional (B)........................................ 

 

 

71 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Fibrose cística 

 

A fibrose cística (FC) é uma doença letal hereditária de caráter autossômico 

recessivo. Dados do relatório de 2014 do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose 

Cística apontam 3.511 pacientes em acompanhamento no Brasil, sendo que a 

mediana de idade dos pacientes brasileiros é 11,5 anos, e cerca de 25% dos 

pacientes tem 18 anos ou mais 1. 

Com mais de duas mil diferentes mutações no cromossomo 7 que codifica a 

proteína CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), acarreta 

principalmente alterações no transporte de íons (cloro e sódio) e água em células do 

sistema respiratório, gastrointestinal, hepatobiliar, reprodutivo e glândulas sudoríparas 

2, 3.  

Os distúrbios de transporte de água e íons levam ao espessamento do muco e 

propiciam um meio propício para proliferação e persistência de bactérias, resultando 

em infecções crônicas do sistema respiratório, com impacto grande na saúde dos 

indivíduos. As infecções respiratórias são tratadas com antibioticoterapia e de forma 

crônica estas comunidades bacterianas tornam-se resistentes ao tratamento, levando 

à insuficiência respiratória progressiva, que é a principal causa da mortalidade destes 

pacientes 4-7.  

Além do sistema respiratório, o gastrintestinal também é afetado, resultando, 

na maioria dos pacientes, em manifestações secundárias à insuficiência pancreática 

(canalículos pancreáticos obstruídos por tampões mucosos), secreção deficiente de 

bicarbonato, alterações na motilidade intestinal e presença excessiva de muco nos 

enterócitos. Todos estes fatores causam má digestão de gorduras, proteínas e 

carboidratos e consequente má-absorção. A manifestação clínica é de diarreia crônica, 
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com fezes volumosas, gordurosas, pálidas, de odor característico, que se não tratada 

adequadamente leva à desnutrição energético-proteica 8.  

Os avanços no tratamento clínico e nutricional de portadores de FC têm trazido 

ganhos importantes na sobrevida de pacientes, que atualmente alcançam a terceira ou 

quarta década de vida com frequência 9. 

 

1.2 Nutrição em fibrose cística 

 

A desnutrição em fibrose cística causa perda global de massa muscular, sendo 

assim ocorre uma diminuição na contratilidade e resistência dos músculos, incluindo 

os músculos respiratórios. Este enfraquecimento nos músculos respiratórios contribui 

para a diminuição de trocas gasosas nas vias aéreas e aumenta o risco de infecções. 

O estado nutricional do paciente com FC é crucial no prognóstico geral 5.  

A desnutrição e o déficit de crescimento em fibrose cística é frequente e ocorre 

tanto devido a dificuldade em alcançar as necessidades energéticas 10, que são 

aumentadas nos portadores de FC 11, quanto pelas perdas de energia causadas pela 

doença, que se devem principalmente à inflamação e infecção pulmonar crônica, má 

absorção causada pela insuficiência pancreática, alteração na circulação entero-

hepática de sais biliares e antibioticoterapia freqüente. A desnutrição pode ser 

agravada pela presença de anorexia, decorrente de refluxo gastroesofagiano e/ou 

tosse, piora da infecção respiratória crônica e estresse psicossocial 10, e está 

associada com a queda da qualidade de vida e maior morbidade 12. 

A terapia nutricional na FC tem como objetivos: avaliar o estado nutricional e 

acompanhar a evolução pondero estatural do paciente; intervir precocemente na 

reabilitação nutricional quando necessário e promover educação nutricional para 

garantir uma alimentação adequada 13. 
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Em relação às características da prescrição dietética em FC, a dieta deve ser 

hipercalórica (alcançando 120 a 150% da Recommended Dietary Allowances - RDA) e 

hiperlipidica (com 40% do VCT provenientes de gorduras), com menor proporção de 

carboidratos (40 a 50% do VCT) e normoprotéica (15 a 20% do VCT) 3, 14, 15. 

Uma vez que o consumo energético para FC é fundamental para o bom 

prognóstico da doença, quando não é possível atender às necessidades calóricas 

através da nigestão habitual de alimentos é necessário a utilização de suplementos 

orais/enterais. Estes suplementos são, de modo geral, dietas orais ou enterais 

completas hipercalóricas, de uso pediátrico ou adulto. Também poderão ser utilizados 

alguns módulos, como o de TCM (triglicérides de cadeia média) para favorecer a dieta 

hiperlipídica.6. De modo geral, pode se dizer que a prescrição é individualizada, de 

acordo com as necessidades do paciente, com a finalidade de manter ou recuperar o 

estado nutricional 13. 

 

 

1.3 Microbiota intestinal 

 

Atualmente a microbiota intestinal é reconhecida pelo papel fundamental em 

vários processos nutricionais, metabólicos e imunológicos. A microbiota intestinal é 

estabelecida desde o nascimento, iniciando sua colonização predominantemente com 

bifidobactérias e depois aumentando exponencialmente a diversidade até alcançar a 

fase adulta onde várias centenas de espécies, especialmente dos filos Firmicutes e 

Bacteroidetes 16. 

Os probióticos são definidos pela FAO/OMS como microrganismos vivos, que 

quando administrados em quantidades adequadas conferem efeitos benéficos à saúde 

do indivíduo. Os probióticos mais comumente utilizados como suplementos são dos 



17 
 

gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, comumente encontrados na microbiota 

intestinal de lactentes 17.  

Prebiótico é um nutriente não digerível que determina efeito benéfico para o 

hospedeiro por estimular seletivamente uma ou um grupo de bactérias do cólon com 

propriedade de probiótico(s). São prebióticos: fruto-oligossacarídeos, inulina, glico-

oligossacarídeos, galacto-oligossacarídeos, isomalto-oligossacarídeos, xylo-

oligossacarídeos, entre outros 18. 

Simbióticos são suplementos que associam os probióticos com prebióticos em 

diferentes quantidades e cepas bacterianas.  

Os probióticos são referidos na literatura como bactérias não patogênicas e 

amigáveis que beneficiam o hospedeiro através da colonização e implantação de uma 

microbiota saudável. A terapia de administração de cepas específicas de probióticos 

tem por objetivo a inoculação e normalização da microbiota intestinal desbalanceada. 

Esta terapia tem efeitos benéficos em várias patologias, sendo já comprovada a 

eficácia em infecções, alergias, inflamações e neoplasias 19, 20. 

 

 

1.4 Microbiota e fibrose cística 

 

Os pacientes com FC parecem estar predispostos à síndrome de 

hipercrescimento bacteriano intestinal (bacterial overgrowth), que pode resultar em 

inflamação da mucosa intestinal, comprovada com maiores concentrações de 

calprotectina fecal e produção de óxido nítrico retal 8, 21.  

Além disso, pacientes com fibrose cística são frequentemente submetidos a 

antibioticoterapia, que pode alterar a microbiota intestinal, por exterminar a microbiota 

benéfica e favorecer o crescimento de bactérias patogênicas, as quais podem levar 

inclusive a quadros de diarreia 19. 
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Em um estudo sobre a caracterização da microbiota do trato intestinal e 

respiratório em pacientes lactentes com FC, alguns autores evidenciaram uma 

concordância dos gêneros de bactérias entre os dois sistemas, sendo a colonização 

intestinal anterior à observada no trato respiratório. Os autores sugerem que os fatores 

nutricionais e consequente padrão de colonização intestinal são determinantes da 

microbiota respiratória, podendo representar uma oportunidade de intervenção em FC, 

como por exemplo, com probióticos 7.  

A despeito disso, existe a possibilidade de que a constituição adequada da 

microbiota intestinal possa influenciar a colonização do trato respiratório de indivíduos 

com fibrose cística, com mecanismo envolvido ainda por esclarecer 21.  

 

1.5 Objetivos 

 

a) Objetivo Geral  

Realizar revisão sistemática e metanálise das publicações científicas sobre o 

uso de pré, pró ou simbióticos em fibrose cística, além de avaliar o perfil nutricional 

dos pacientes com fibrose cística acompanhados no Instituto da Criança – HCFMUSP;  

 

b) Objetivos Específicos  

Realizar busca bibliográfica nas bases de dados científicas e selecionar os 

trabalhos originais com qualidade metodológica adequada publicados sobre o uso de 

pré, pro e/ou simbióticos em fibrose cística;  

Realizar metanálise com ensaios clínicos randomizados para verificar se existe 

efeito benéfico ou não do uso de pré, pro e/ou simbióticos em fibrose cística nos 

desfechos de exacerbações pulmonares e inflamação intestinal;  
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Avaliar o estado nutricional e consumo alimentar dos pacientes atendidos no 

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFUSP).  
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2 MÉTODOS 

 

 

2.1 Métodos do estudo de revisão sistemática da literatura sobre o uso de 

probióticos em fibrose cística 

 

2.1.1 Critérios de inclusão e exclusão 

Esta revisão sistemática com metanálise seguiu os passos propostos pela 

Colaboração Cochrane 22. Em princípio todos os estudos encontrados foram incluídos, 

independente do idioma ou data de publicação para a revisão sistemática.  

Como critérios de inclusão na metanálise o estudo deveria ter sido realizado 

com pacientes diagnosticados com fibrose cística, ser do tipo ensaio clínico 

randomizado controlado (com placebo ou grupo controle) e apresentar pelo menos um 

dos desfechos estudados: inflamação intestinal (aferida através de índices de 

calprotectina fecal) e exacerbações pulmonares agudas (aferida com os critérios da 

Cystic Fibrosis Foundation).  

As intervenções presentes na metanálise incluíram a administração de 

probióticos (única cepa ou várias cepas) ou simbióticos (quando os probióticos foram 

associados a frutoligosacarídeos - prebióticos). Não foram encontrados estudos 

somente com administração de prebióticos. 

 

2.1.2 Estratégias de identificação dos estudos 

 Os estudos foram identificados por meio de busca eletrônica no banco de 

dados da Cochrane Library (incluindo o Cochrane Controlled Trials Register – The 

Cochrane Controlled Trials Register), Pubmed, Embase, LILACS, SciELO, e busca 

manual de resumos de trabalhos apresentados em congressos, referências de artigos 
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de revisão e de revisão sistemática publicados e identificados, além de referências de 

artigos de revisão e de revisão sistemática e referências de ensaios clínicos 

randomizados identificados. 

 Os principais descritores na estratégia de busca foram: prebiótico (prebiotics) 

ou probiótico (probiotics) ou simbiótico (synbiotics) e fibrose cística (cystic fibrosis). 

Também foram realizadas buscas com o descritor lactobacilos, sendo obtido resultado 

semelhante aos termos anteriores. 

 

2.1.3 Seleção de estudos 

 Os trabalhos foram lidos para averiguar se preencheriam os critérios de 

inclusão por dois revisores independentes. 

 Os revisores avaliaram os títulos e resumos de todos os estudos identificados e 

foram obtidas fotocópias de todos os artigos relevantes. 

Os fichamentos dos artigos foram realizados de forma detalhada e quando os 

dados descritos nos artigos não foram suficientes para inclusão dos dados na 

metanálise, um contato com os autores foi tentado por e-mail para solicitação de 

dados completos. 

 

2.1.4 Avaliação da qualidade metodológica 

A qualidade metodológica foi definida como a confiança dos revisores de que o 

desenho e o relato do estudo estão livres de vieses. Os revisores, de forma 

independente e avaliaram o risco de viés, com base nos seguintes tópicos: geração de 

sequência aleatória, ocultação da alocação, cegamento dos participantes e 

profissionais, cegamento dos avaliadores de desfechos, relatos completos dos 

desfechos, relato de todos desfechos, e outras fontes de viés. Cada fator de qualidade 

foi classificado como sim (baixo risco de viés), não (alto risco de viés) ou pouco claro 
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(risco moderado de viés), de acordo com o Manual de Colaboração Cochrane (versão 

5.0.1) 22. 

 

2.2 Métodos do estudo de perfil nutricional dos pacientes acompanhados no 

Instituto da Criança - HCFMUSP 

 

2.2.1 Levantamento de dados 

Foram selecionados para o estudo os pacientes atendidos no ambulatório de 

pneumologia pediátrica do Instituto da Criança (ICr), no período de janeiro a agosto de 

2014. O ICr é um hospital universitário público pediátrico terciário, situado na Zona 

Oeste de São Paulo e atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, de todo o Brasil 

e América Latina, principalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O atendimento 

é realizado por equipes multidisciplinares compostas por assistentes sociais, 

educadores, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos e 

terapeutas ocupacionais. 

O ambulatório de Pneumologia funciona as segundas, quartas e quintas, sendo 

que os pacientes com fibrose cística tem seu atendimento agendado de acordo com 

sua colonização pulmonar, a fim de reduzir o risco de infecções cruzadas entre os 

pacientes na sala de espera. 

Foram convidados a participar desta pesquisa todos os pacientes (ou 

responsáveis) com fibrose cística (diagnosticada por dois testes de cloro no suor com 

valores indicativos da doença) e atendidos no ambulatório de nutrição. Manifestaram 

aceitação em participar através da assinatura de um termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme aprovação do comitê de ética do Instituto de Medicina Tropical – 

FMUSP (ANEXO A) e validação no Instituto da Criança (ANEXO B). 
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O questionário abrangeu características de consumo alimentar, 

socioeconômicas, antropometria, hábito intestinal e dados clínicos de colonização 

pulmonar e utilização de alguns medicamentos específicos de fibrose cística. 

Para levantamento de alguns dados foi realizada a revisão do prontuário, 

considerada como informação verdadeira em detrimento a relatos de cuidadores 

devido viés de memória. Estes dados coletados em prontuário foram relacionados ao 

histórico da doença como tempo de diagnóstico e atendimento no Instituto, além de 

dados clínicos, microbiológicos e de função pulmonar. 

 

2.2.2 Consumo alimentar dos pacientes ICr - HCFMUSP 

Para análise do consumo alimentar foi realizado, por um nutricionista treinado, 

o levantamento do consumo alimentar no dia anterior ao dia da consulta (recordatório 

de 24h), mesmo que este dia fosse um domingo (final de semana). Após o 

levantamento dos dados foi questionado se o relatado era um dia de consumo 

alimentar habitual ou não. Para análises relacionadas ao consumo alimentar, foram 

excluídos todos os pacientes que relataram que não foi um dia alimentar habitual 

referido ou que estivessem vivenciando uma exacerbação pulmonar aguda (segundo 

critérios da consulta médica).  

Todos os registros foram calculados através do programa NutWin 23 para 

quantidade de calorias e macronutrientes. A análise do consumo alimentar foi 

realizada com base nos valores preconizados para cada paciente pelo Institute of 

Medicine 24, utilizando-se as recomendações nutricionais das crianças sadias. Para 

macronutrientes optou-se por utilizar os valores mínimos necessários. No entanto, 

houve um ajuste das recomendações de energia e macronutrientes de acordo com os 

valores recomendados para fibrose cística, ou seja, houve um acréscimo de vinte por 

cento para as calorias propostas individualmente; e com este valor energético aplicou-
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se o mínimo necessário de todas as recomendações de macronutrientes (40% das 

calorias de carboidratos; 15% das calorias de proteínas; 35% das calorias de lipídios), 

de acordo com o proposto pelos consensos de fibrose cística (dieta hipercalórica, 

hiperlipídica e hipoglicídica) 3, 14. 

 

2.2.3 Características socioeconomicas dos pacientes ICr - HCFMUSP 

Foram questionados dados como número de pessoas na casa, renda familiar. 

A renda familiar (obtida em reais) foi transformada em categorias de maior ou menor 

que um salário mínimo per capita para realização das análises.  

 

2.2.4 Dados antropométricos dos pacientes ICr - HCFMUSP 

Os dados antropométricos (peso e estatura) foram coletados durante a 

consulta médica, sendo que todos os médicos são treinados para realização adequada 

da antropometria, conforme segue descrição. As crianças até dois anos foram 

pesadas completamente despidas em balança eletrônica pediátrica da marca Filizola 

Baby com carga máxima de quinze quilos e variação de cinco gramas; crianças acima 

de vinte e quatro meses foram pesadas em balanças digitais tipo plataforma da marca 

Welmy com carga superior a quinze quilos e capacidade máxima de duzentos quilos. 

As crianças foram posicionadas no centro da balança, despidas ou com roupas leves e 

sem sapatos. O comprimento de crianças até vinte e quatro meses foi medido em 

decúbito dorsal com antropômetro pediátrico e nas crianças maiores do que dois anos 

a medida de estatura foi realizada na posição em pé em antropômetro vertical fixo na 

parede da marca Sanny. Todos os equipamentos são periodicamente calibrados. 

Através destas medidas os pacientes foram classificados de acordo com o estado 

nutricional de acordo com o programa Anthro e Anthro Plus da OMS em escores Z de 
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peso para estatura (crianças até 2 anos), peso para idade (crianças até 10 anos), 

estatura para idade e índice de massa corporal (IMC) para idade 25, 26.  

Foram considerados eutróficos os pacientes com escore Z do IMC (z IMC) 

entre -1 e +1 para crianças acima de 2 anos de idade, sendo utilizado o parâmetro de 

peso para estatura para crianças menores de 2 anos, nos mesmos critérios de corte 

de escore Z. Apesar de considerado eutrófico pela OMS o paciente na faixa de -1 a -2 

escore Z, este foi considerado como abaixo do esperado nesta dissertação por se 

tratar de população com grandes exigências nutricionais, onde qualquer decréscimo 

do percentil 50 pode ser prejudicial 27.  

 

2.2.5 Hábito intestinal dos pacientes ICr- HCFMUSP 

O hábito intestinal foi questionado ao paciente (em caso de adolescentes) ou 

responsável. Os dados questionados foram número de evacuações em um dia 

habitual, consistência (de acordo com escala Bristol de forma fecal 28), coloração 

(amarelada, marrom, verde) e presença de dores abdominais.  

 

2.2.6 Dados clínicos dos pacientes ICr - HCFMUSP 

Os dados de colonização pulmonar para os microrganismos Staphylococcus 

aureus, S. maltophilia, Pseudomonoas aeruginosa, S. aureus meticilino-resistente 

(MRSA) e Complexo B. cepacia foram preenchidos de acordo com o prontuário 

médico da consulta no dia da coleta de dados (atual) ou na ausência deste dado, na 

consulta imediatamente anterior à data de coleta de dados. A colonização foi 

classificada como: crônica (mais do que cinquenta por cento das culturas positivas nos 

últimos 12 meses), intermitente (cinquenta por cento ou menos de culturas positivas 

nos últimos 12 meses), livre (sem isolamento nos últimos 12 meses, tendo 

anteriormente cultura positiva) ou nunca (nunca teve cultura positiva). 
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Dados da função pulmonar (espirometria) foram coletados dos dados do 

Registro Brasileiro de Fibrose Cística (dados de 2013). As categorias de classificação 

de capacidade pulmonar, segundo Cystic Fibrosis Pulmonary Guidelines, 2007 foram: 

normal >90% do esperado no volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), 

leve 70-89%, moderada 40-69%, grave <40% 23. 

 

2.3 Análise Estatística 

Os dados obtidos através do questionário foram tabulados no programa 

Microsoft Excel versão 2010 e analisados por estatísticas descritivas (medianas, 

percentis 25 e 75) com software SPSS versão 19.  

As variáveis foram testadas em sua distribuição pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. As análises de associações entre variáveis categóricas contemplaram testes 

de qui-quadrado e para análises de variáveis contínuas foi utilizado o teste de 

distribuição não paramétrica de Mann-Whitney.  

 Para realização da revisão sistemática/metanálise, os estudos encontrados 

foram inicialmente estratificados de acordo com os tipos de desenho e, 

posteriormente, em relação aos desenhos, seguindo a metodologia Cochrane 22. Para 

as variáveis dicotômicas, odds ratio (OR) com respectivo intervalo de confiança de 

95% foi calculado pelo modelo randômico ou fixo. A heterogeneidade foi estimada 

utilizando as estatísticas de teste χ2 (α = 0.1) e I² (baixa heterogeneidade: 25%, 

heterogeneidade moderada: 50% e alta heterogeneidade: 75%). Quando não houve 

heterogeneidade significativa entre os estudos (p> 0,1, I2 <50%), utilizou-se um 

modelo de efeito fixo e utilizou-se um modelo de efeito randômico se houvesse 

heterogeneidade significativa (p <0,1, I2 ≥ 50%). As análises foram feitas com o 

programa Review Manager 5, disponibilizado pela The Cochrane Collaboration 29. 
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 O nível de significância de 0,05 foi considerado em ambos estudos para 

rejeição da hipótese nula. 
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3 RESULTADOS 

 

 

Como resultados serão apresentados 2 manuscritos: 

 

 MANUSCRITO 1 - PROBIOTICS AND CYSTIC FIBROSIS: A SYSTEMATIC 

REVIEW AND META-ANALYSIS (submetido para NUTRITION RESEARCH 

AND PRACTICE – ANEXO C); 

 

 MANUSCRITO 2 - PRÉ-ESCOLARES: CHAVE PARA MANUTENÇÃO DO 

ESTADO NUTRICIONAL EM FIBROSE CÍSTICA? (submetido para JORNAL 

DE PEDIATRIA – ANEXO D). 
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PROBIOTICS AND CYSTIC FIBROSIS: A SYSTEMATIC REVIEW AND 

META-ANALYSIS 

ABSTRACT 

Background: New concepts of human microbiome and host-pathogens 

interactions are leading to new perspectives for various diseases. Cystic fibrosis 

(CF) is an autosomal recessive disease that results in malabsorption of 

nutrients and changes in bowel motility, impacting the constitution of 

gastrointestinal microbiota and resulting in intestinal inflammation. Chronic 

respiratory disease with recurrent and chronic infections is responsible for most 

of the morbidity and mortality of the patients. There are evidences of 

relationship between gastrointestinal and respiratory microbiota in CF. This 

study aimed to verify current evidence regarding the effects of supplementing 

probiotics, prebiotics or both in CF patients, concerning gastrointestinal and 

respiratory outcomes, by performing a systematic review and meta-analysis. 

Materials and methods: Initial database search included all identified studies 

according to the recommendations of the Cochrane Collaboration, regardless of 

language or publication date. Only studies addressing acute pulmonary 

exacerbations and intestinal inflammation were included in the systematic 

review and meta-analysis, performed by using the software Cochrane Review 

Manager 5.3. Results: A total of 48 studies were identified, but only nine met 

the criteria for inclusion in the systematic review and six remained for the meta-

analysis. A protective effect was found on the rate of pulmonary exacerbations 

in cystic fibrosis patients using probiotics or synbiotics when compared to 

placebo, with an OR of -1.01 (95%CI: -1.66, -0.37 p=0.002). Regarding 
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intestinal inflammation, a significant effect was observed for fecal calprotectin 

levels before and after intervention, OR= -12.18 (95%CI: -22.50, -1,86), p=0.02 

and also a significant reduction of patients with intestinal inflammation after 

intervention, with an OR= 0.31 (95%CI: 0.13, 0.79), p=0.01. Conclusion: 

Present data indicate a promising future of probiotics in cystic fibrosis on acute 

respiratory exacerbations and intestinal inflammation, but further studies of 

therapeutic interventions targeting the CF gastrointestinal microbiota are 

required. 

Keywords: cystic fibrosis, probiotics, pulmonary exacerbation, intestinal 

inflammation 

 

INTRODUCTION 

Recent advances in molecular microbiological methods resulted in 

significant changes in the knowledge of human microbiota, and also new 

concepts of human microbiome and host-pathogens interactions 1. The human 

gastrointestinal tract hosts an incredible amount of microbial communities, 

which interfere with nutrient processing and absorption, metabolism and 

immunity 2. The impact of microbiome composition in a diversity of conditions 

such as allergy, diabetes, and other chronic diseases have been described 3, 

and there is evidence that nutrition and medications may interfere with the 

normal composition of gastrointestinal microbiota, resulting in dysbiosis 3.   

Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive disease that have early 

and significant impact in several functions of the gastrointestinal tract, with 

exocrine pancreatic insufficiency manifesting as early as during the intrauterine 
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life. Most CF patients have malabsorption of nutrients and changes in bowel 

motility, impacting the constitution of gastrointestinal microbiota 1, and resulting 

also in intestinal inflammation. These findings were described in young children 

with CF 4, 5, and other study showed that CFTR function (severity of CF 

genotype) may be associated with the severity of dysbiosis 6.  

 Since the primitive gut represents a common origin for both the 

gastrointestinal and respiratory systems, it would be reasonable to predict a 

possible relationship of microbiota between them, which has been shown in CF 

patients 7. Towards that, interventions with potential impact in the 

gastrointestinal microbiota composition could result in better outcomes of 

intestinal inflammation and also in respiratory symptoms in CF patients. The 

use of live potentially beneficial microbes (probiotics) 8, alone or in combination 

with specific non-digestible nutrients (prebiotics) 9 are currently the most 

feasible approach to interfere in this scenario. 

 Several studies reported beneficial effects of the use of probiotics, 

prebiotics and synbiotics (combination of pre and probiotics) in conditions such 

as diarrhea 10, necrotizing enterocolitis 11, constipation 12, irritable bowel 

syndrome 13, allergies 12, and overweight 14.  

 This study aimed to verify current evidence regarding the effects of 

supplementing probiotics, prebiotics or both in cystic fibrosis patients, 

concerning gastrointestinal and respiratory outcomes, by performing a 

systematic review and meta-analysis. 

 
MATERIALS AND METHODS 

1. Search strategy 
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We searched the Pubmed, Embase, LILACS, SciELO, Pedro, Web of 

Science, and Cochrane databases (including The Cochrane Controlled Trials 

Register) to identify randomized controlled studies of probiotics, prebiotics, or 

synbiotics use in cystic fibrosis patients. The search was augmented by 

scanning references of identified reviews or conference reports. 

This systematic review with meta-analysis followed the recommendations 

of the Cochrane Collaboration 15. All identified studies were included in the 

systematic review, regardless of language or publication date. 

The main outcomes of interest were: 

• Number or frequency of acute pulmonary exacerbations, defined by the Cystic 

Fibrosis Foundation criteria. 16 

• Intestinal inflammation: measured by fecal calprotectin levels, which is a 

noninvasive intestinal inflammation marker, previously used in cystic fibrosis 

studies 17 

The main descriptors in the search strategy were: ((“prebiotics”[MeSH 

Terms] OR “prebiotics”[All Fields] OR “prebiotic”[All Fields] OR 

“probiotics”[Mesh Terms] OR “probiotics”[All Fields] OR “probiotic”[All Fields] 

OR symbiotic[All Fields]) AND ((“fibrosis”[MeSH Terms] OR “fibrosis”[All Fields]) 

AND cystic[All Fields])  

Additional searches using {lactobacilli} as keyword resulted in similar 

findings. 

 Probiotic supplements were considered as commensal bacterial or fungal 

supplements, in any form, including capsule, tablet, powder, softgel, or fortified 
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food forms. Synbiotics were defined as a combination of any form of prebiotics 

with any strains of probiotics. 

2. Study selection and assessment of validity 

The articles were read to check if they fulfilled inclusion criteria by two 

independent reviewers (LCLN and MT). In case of doubt, a third reviewer 

analyzed the articles (LVRFSF). The reviewers evaluated titles and abstracts of 

all identified studies, obtaining full text articles of all relevant findings. Data were 

extracted from the articles by the reviewers, and direct contact with the article’s 

authors was attempted to obtain data requested to the meta-analysis, when 

needed. 

The Cochrane Collaboration methods were used by two reviewers to 

independently evaluate study quality and the risk of bias, based on the studies’ 

sequence generation, allocation concealment, blinding, incomplete outcome 

data, selective reporting, and other sources of biases. Each quality factor was 

classified as yes (low risk of bias), no (high risk of bias), or unclear (moderate 

risk of bias), according to the Cochrane Collaborations Handbook (version 

5.0.1) 15.  

3. Statistical analysis 

The studies found were initially stratified according to type of study and 

subsequently in relation to the design, according to the Cochrane methodology. 

For dichotomous variables, odds ratios (OR) with respective 95% confidence 

interval were calculated by random or fixed models. Heterogeneity was 

estimated using the χ2 test (α = 0.1) and I² statistics (low heterogeneity: 25%, 

moderate heterogeneity: 50%, and high heterogeneity: 75%). When there was 
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no significant heterogeneity among the studies (p > 0.1, I2 < 50%), we used a 

fixed-effect model, and a random-effect model was used if significant 

heterogeneity was detected (p < 0.1, I2 ≥ 50%).The analysis was performed by 

using Cochrane Review Manager 5.3 19. The 0.05 significance level was 

considered to reject the null hypothesis. 

 
RESULTS 

Search results 

A total of 48 studies were found, mainly in the Pubmed (35 studies), and 

Web of Science (19 studies), with additional 5 studies encountered in the 

Cochrane database. No other relevant study was found by searching references 

from review studies or other databases. We also didn’t find articles regarding 

prebiotics use in cystic fibrosis. Selection by title and summary identified 39 

studies for full reading, but only nine of these met the criteria for inclusion in the 

systematic review. Data verification resulted in additional exclusion of 3 articles 

for the meta-analysis, because they didn’t report randomized controlled trial 

results (Figure 1). 

Trial characteristics: 

The six studies included in the meta-analysis (Bruzzese et al. 2007 20, 

Fallahi et al. 2013 21, Del Campo et al. 2014 22, Di Nardo et al. 2014 23, Jafari et 

al, 2013 24, Bruzzese et al, 2014 25), are described in Table 1.The three studies 

excluded from the meta-analysis are described in Table 2: Bruzzese et al, 2004 

17; Infant Pina et al, 2008 26 and Weiss et al, 2010 27.  

 All included studies were considered to have low risk of bias for main 

measures according to the Cochrane Handbook criteria 15 as demonstrated in 
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figure 2. For masking purposes, four studies included in the meta-analysis 21-23, 

25 were randomized double-blinded trials, while one used single-blind strategies 

20,  and one study did not report blinding procedures 24. 

 A total of 267 patients were included in the studies, which were 

performed in Spain (1 study), Iran (2 studies) and Italy (3 studies). The duration 

of interventions ranged from 4 weeks to 6 months and age ranged from 2 to 44 

years old. 

Acute pulmonary exacerbations 

A protective effect was observed on the rate of pulmonary exacerbations 

in cystic fibrosis patients using probiotics or synbiotics when compared to 

placebo, with an OR of -1.01 (95% CI: -1.66, -0.37 p = 0.002), Figure 3. 

Intestinal inflammation 

Significant effect was observed in patients using probiotics or synbiotics 

versus placebo for fecal calprotectin levels before and after intervention, OR= -

12.18 (95% CI: -22.50, -1,86), p = 0.02, Figure 4A. Another analysis was 

performed by using a categorization of fecal calprotectin levels in a cutoff value 

associated with intestinal inflammation (lower or higher than 50 mcg/g of feces). 

A protective effect was shown in patients using probiotics or synbiotics versus 

placebo, with a significant reduction of patients with intestinal inflammation 

(calprotectin levels higher than 50 mcg/g of feces) after intervention, with an 

OR= 0.31 (95% CI: 0.13, 0.79), p = 0.01, Figure 4B. 

 
DISCUSSION 

The main objective of this systematic review and meta-analysis was 

completed with a small number of studies, but showed a significant protective 
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effect of probiotics use in the frequency of acute respiratory exacerbations, and 

also in intestinal inflammation (fecal calprotectin levels). If these findings were 

confirmed by new prospective, randomized, double-blind studies, the potential 

impact could be significant. Prevention of acute respiratory exacerbations 

represents one of the most important aspects of current CF care, since they 

have been shown to have a profound negative impact on health related quality 

of life 28, and also in well validated survivorship models 29. Besides that, there 

are significant costs associated with intravenous antibiotic therapy 30, therefore 

acute pulmonary exacerbations represent a key outcome variable in several 

clinical trials of CF.  

Reducing intestinal inflammation, on the other hand, may have not only 

local effects such as changes in intestinal permeability and motility, but also in 

reducing risk for CF liver disease 31, and even in reducing systemic 

inflammation and metabolic dysregulation 1. 

Although we focused on these two outcomes in this review and meta-

analysis, other outcomes were analyzed in the studies with significant 

improvements attributed to  the use of probiotics, such as gastrointestinal 

comfort 22, 26, quality of life 24, intestinal nitric oxide production 17, and others. 

While the mechanisms involved in dysbiosis related intestinal 

inflammation seem to be related to epithelial permeability, metabolism of bile 

acids, and gut hormone regulation 1, the impact of dysbiosis and the therapeutic 

effect of probiotics in respiratory outcomes are not fully understood. Recent 

evidences indicate that gut microbiota may exert immunomodulatory actions 

beyond the gut 3, such as in the innate immune response, which is known to be 
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a significant element in lung disease in CF 32.  Besides that, some studies 

demonstrated a potential interference of probiotics in biofilm formation 33, 34 and 

also in the expression of quorum sensing genes 33, 34 in Pseudomonas 

aeruginosa microbiological cultures. Notwithstanding, there are still several 

gaps that need to be answered by new studies, such as the impact of probiotics 

use in intestinal peristalsis, nutritional failure, CF liver disease, and also in 

endpoints of innate immune response, such as interferon levels, macrophagic 

and neutrophilic responses.  

Besides the significant limitation of the sample size of the studies 

included in this meta-analysis, another caveat is the fact that different 

preparations of probiotics were studied, and the activities of probiotics may be 

strain-dependent 12. The age of the patients included in the studies was also 

very heterogeneous, and it seems that the initial microbiota composition in 

infancy may have long term effects for the adult life 12. 

CONCLUSION 

Present data indicate a promising future of probiotics in cystic fibrosis, 

since initial studies, though the small sample sizes, have shown a significant 

protective effect on acute respiratory exacerbations and intestinal inflammation. 

Further studies of therapeutic interventions targeting the CF gastrointestinal 

microbiota are required, aiming  to fulfill some of the remaining gaps. 
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Figure 1: Study selection flowchart for the systematic review and meta-analysis. 
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at initial search 

9 studies excluded after 
title/abstract reading 39 studies selected 

for full text reading 
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for the systematic 

review 

30 studies excluded: 15 reviews; 2 
animal studies; 5 letters/comments; 
6 not related to cystic fibrosis; 2 not 
related to probiotics, prebiotics or 

synbiotics. 
 

3 studies excluded: not randomized 
controlled studies. 

6 studies 
selected for the 
meta-analysis 
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Figure 2: Risk of bias table and graph: review authors' judgements about each risk of bias 
item presented as table (A) and percentages across all included studies (B). 
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Figure 3: Effects of probiotics or synbiotics compared to placebo on odds ratio of 

pulmonary exacerbation rates of cystic fibrosis patients. 
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Figure 4: Effects of probiotics or synbiotics compared to placebo on odds ratios of fecal 

calprotectin levels of cystic fibrosis patients. A: calprotectin difference pre and post pro or 

synbiotics administration; B: number of patients with intestinal inflammation diagnosed by 

calprotectin fecal concentration. 
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Table 1: Main characteristics of the studies selected for the systematic review and meta-

analysis. 

Author, 
Year, 
Country 

Study 
design/ 
Sample 
size/ 
age 

Interventions Outcomes Results 

Del Campo 
et al,  
2014,  
Spain 22 

Clinical 
trial, 
randomize
d, double 
blinded, 
placebo 
controlled 
n= 30 
4 – 44 
years 

Probiotics:  
Lactobacillus 
reuteri  
(chewable 
tablet once a 
day - 108) 
 
6 months of 
treatment. 

Fecal 
calprotectin 
levels (μg/ml) 

Decrease in fecal 
calprotectin levels 
(33.8 vs. 20.3 μg/ml;  
p =0.003) 

Fallahi G et 
al,  
2013, 
Iran 21 

Double 
blinded, 
placebo 
controlled 
n= 47  
 
Older than 
four years, 
mean 8.65 
years 

Synbiotics:  
1 g FOS +  
L. casei,  
L. rhamnosus, 
S.termophillus, 
Bifidumbacteriu
m breve,  
L. acidophillus,  
B. infantis,  
L. bulgaricus - 
109 each 
(powder) 
4 weeks of 
treatment. 

Fecal 
calprotectin 
levels 
 
Limits of 
Normal: 50 μg 
/g 

Fecal calprotectin 
levels classification 
changed after 
intervention: NS 
 
Lower average in the 
Symbiotic intervention 
group: 
symbiotic: 56.2 μg/g, 
placebo: 182.1 μg/g 
(p=0.031). 

Di Nardo,  
2014, 
Italy 23 

Double 
blinded, 
placebo 
controlled 
 
n=61 
6-29 years 

Probiotics:  
L. reuteri (1010) 
5 drops a day  
 
6 months of 
treatment. 

Pulmonary 
exacerbations 
(upper 
respiratory 
tract 
infections) 
GI 
inflammation 
(fecal 
calprotectin 
levels - before 
and after 
intervention) 
 
Hospital 
admissions 

Decrease upper 
respiratory tract 
infections reduced in 
the probiotic group 
(OR: 0.06 CI:0-0.40) 
Gastrointestinal tract 
and hospital 
admissions: NS 
 
Fecal calprotectin 
levels: NS  
Probiotic group:  
-60.61±79.4 μg/g 
Placebo group: 
-37.2±132.9 μg/g 
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Bruzzese,  
2007, 
Italy 20 

Prospectiv
e 
randomize
d, placebo 
controlled, 
cross-
over, 
single 
blinded 
n= 38 (19 
each 
group) 
5 - 23 
years 

Probiotics:  
L. casei GG 
(6x10 9) - 
lyophilized –  
6 months of 
treatment. 
Placebo: oral 
rehydration 
solution 

Pulmonary 
exacerbations 
 
Hospital 
admissions 
 

Decrease in 
Pulmonary 
exacerbations 
on probiotic group 
(p=0.003) 
 
Decrease in hospital 
admissions on 
probiotic group 
(p=0.01)  
 
Hospital stay: NS 
No side effects 

Jafari S, et 
al,  
2013, 
Iran 24 

Clinical 
trial, 
randomize
d, placebo 
controlled 
n= 37 (n: 
20 
probiotics: 
17 control) 
2-12 years 

Probiotics:  
L. casei,  
L. rhamnosus, 
S.termophillus, 
Bifidubacterium 
breve,  
L. acidophillus,  
B. infantis,  
L. bulgaricus - 
109 each (2 
caps / day) 
 
1 month of 
treatment. 

Pulmonary 
exacerbation 
rates in the 3 
months after 
intervention 
(compared to 
the same 
three months 
last year) 

Lower pulmonary 
exacerbation rates 
after probiotic use 
(p<0.01) 

Bruzzese,  
2014, 
Italy 25 

Clinical 
trial, 
randomize
d, double 
blinded 
placebo 
controlled 
n= 22 (10 
probiotic 
group)  
2- 9 years 

Probiotics:  
L. rhamnosus 
GG (6x10 9) - 
caps 
 
1 month of 
treatment. 
 
Placebo: 
maltodextrin 
caps 

Intestinal 
inflammation: 
Fecal 
calprotectin 
levels (μg/g)  
retal NO  
 

Fecal calprotectin 
levels decreasing 
after probiotics 
(p<0.05) 
 

* NS= not significant results 

 

  



51 
 

Table 2: Main characteristics of the studies selected for the systematic review, but 

excluded from the meta-analysis. 

Author, 
Year, 
Country 

Study design/ 
Sample size/ 
age 

Interventions Outcomes Results 

Bruzzese,  
2004 
Italy 17 

Clinical trial 
n=30 
(n=10 probiotic 
group) 

Probiotics:  
L. rhamnosus 
GG (5x10 9) - 
 lyophilized 
 
4 weeks of 
treatment. 

Intestinal 
inflammation 
(fecal 
calprotectin 
levels) 
Rectal NO 
production 

Fecal 
calprotectin 
levels higher in 
cystic fibrosis 
patients 
Reduction after 
probiotic 
(p<0.01) 
 
NO higher in 
cystic fibrosis 
patients 
Reduction after 
probiotics 
(p<0.05) 

Infante 
Pina,  
2008, 
Spain 26 

A pilot study 
with 
convenience 
sample 
n= 20  
5-17 years 
 

Probiotics:  
L. rhamnosus 
GG (2x10 11) 
 
4 weeks of 
treatment. 

Hydrogen 
breath testing 
Determination 
of fat, water, 
sugars and 
proteins in the 
stool 

Significant 
decrease in the 
amount of sugar 
in feces after 
probiotics (p 
<0.05) 
fat decrease: 
NS. 
Improved 
intestinal comfort 
and fecal 
macroscopic 
appearance, and 
decrease of 
bowel 
movements. 

Weiss,  
2010, 
Israel 27 

Prospective 
pilot study 
n= 10 

Probiotics:  
Lactobacillus 
acidophilus,  
Lactobacillus 
bulgaricus,  
Bifidobacterium 
bifidum,  
Streptococcus 
thermophiles - 6 
x 10 9 - 2 tablets 
/day 
6 months of 
treatment. 

Number of 
pulmonary 
exacerbations 
(compared to 
the same period 
of 6 months 
equivalent of 2 
years prior to 
intervention) 

Reduction of 
exacerbations 
(none during 
study) p=0.002 
 

* NO = nitric oxide; NS = not significant 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar o perfil nutricional dos pacientes atendidos em um centro 

de referência de fibrose cística para desenvolver estratégias de intervenção 

oportunas, efetivas e específicas para nossa população. 

Métodos: Foi aplicado um questionário sobre hábitos alimentares 

(verificação de macronutrientes e energia de acordo com recomendações) e 

características socioeconômicas. Dados antropométricos (comparados com 

referencial OMS) e função pulmonar foram coletados do prontuário. Os pacientes 

foram estratificados em faixas etárias para análise estatística. 

Resultados: Dos 101 pacientes incluídos no estudo, 59,4% eram do gênero 

masculino, sendo a maioria da raça branca (86,4%), com mediana de idade na 

inclusão no estudo de 10 anos. Apesar do grupo analisado ter se apresentado 

predominantemente eutrófico, valores menores de escore Z de IMC foram 

observados em escolares e adolescentes. A proporção de pacientes com peso 

abaixo do esperado aumenta de 10% para 35% da faixa etária de pré-escolar 

para escolar. O consumo alimentar mostrou-se adequado, e somente dois 

suplementos (triglicérides de cadeia média e suplemento em pó completo) tiveram 

utilização associada a adequação de ingestão de macronutrientes. As 

características socioeconômicas não demostraram relação com o estado 

nutricional ou consumo nutricional. Os valores de escore Z do VEF1 foram mais 

baixos em adolescentes e indivíduos com pior estado nutricional, porém sem 

diferença significante. 

Conclusões: A maioria dos pacientes avaliados apresentou estado 

nutricional e consumo de calorias e macronutrientes adequados. Novos estudos 
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com delineamento específico em pré-escolares devem ser realizados para 

verificar se é possível reduzir o risco nutricional de pacientes com fibrose cística 

em idades posteriores. 

 

ABSTRACT: 

Objective: To evaluate the nutritional profile of the patients attending a cystic 

fibrosis reference center to develop timely, effective and specific intervention 

strategies for our population. 

Methods: A questionnaire on dietary habits (macronutrient and energy 

verification according to recommendations) and socioeconomic characteristics 

was applied. Anthropometric data (compared with WHO reference) and pulmonary 

function data were collected from the medical records. Patients were stratified into 

age groups for statistical analysis. 

Results: Of the 101 patients included in the study, 59.4% were male, with 

the majority of the white race (86.4%), with median age of 10 years old at inclusion 

in the study. Although the group analyzed was predominantly eutrophic, lower 

values of BMI Z score were observed in schoolchildren and adolescents. The 

proportion of underweight patients increases from 10% to 35% of the pre-school 

and school age groups, respectively. Dietary intake was adequate, and the use of 

only two supplements (medium chain triglycerides and complete powdered 

supplement) were associated with adequacy of macronutrient intake. The 

socioeconomic characteristics did not show any relation with the nutritional state or 

nutritional consumption. The Z score of FEV1 were lower in adolescents and 

individuals with worse nutritional status, but with no significant difference. 
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Conclusions: Most of the patients evaluated presented adequate nutritional 

status, and also adequate consumption of calories and macronutrients. New 

studies with a specific design in preschool children should be performed to assess 

if it is possible to reduce the nutritional risk of patients with cystic fibrosis at later 

ages. 

 

INTRODUÇÃO 

A fibrose cística (FC) é uma doença hereditária de caráter autossômico 

recessivo, que acarreta alterações no transporte de íons e água em células do 

sistema respiratório, gastrointestinal, hepatobiliar, reprodutivo e glândulas 

sudoríparas 1, 2. No sistema digestório, a fibrose cística manifesta-se na maioria 

dos pacientes com insuficiência pancreática exócrina, alterações na motilidade 

intestinal e presença excessiva de muco nos enterócitos. Todos estes fatores 

causam má digestão de gorduras, proteínas e carboidratos e consequente má-

absorção. A manifestação clínica é de diarreia crônica, com fezes volumosas, 

gordurosas, pálidas, de odor característico, que se não tratada adequadamente 

leva à desnutrição energético-proteica 3. 

A doença respiratória representa a principal causa de mortalidade dos 

pacientes, com infecções crônicas e recorrentes e lesões pulmonares 

progressivas 4-7. Vários estudos já observaram a íntima correlação entre o perfil 

nutricional e doença respiratória, sendo que um melhor estado nutricional pode 

melhorar o prognóstico do paciente 8, 9. 
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Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil nutricional da 

população atendida em um centro de referência, a fim de desenvolver estratégias 

de intervenção oportunas, efetivas e específicas para nossa população. 

 

MÉTODOS 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes (ou responsáveis) com fibrose 

cística (diagnosticada por dois testes de cloro no suor com valores indicativos da 

doença)10 atendidos no ambulatório do Instituto da Criança – Hospital das Clínicas 

da Universidade de São Paulo (ICr), no período de janeiro a agosto de 2014. 

Foram critérios de exclusão do estudo: faltas em consultas, não ter aceitado 

participar, consultas não agendadas no período de coleta, não ser acompanhado 

neste centro de referencia, ou estar hospitalizado. O ICr é um hospital 

universitário público pediátrico terciário, situado na Zona Oeste de São Paulo e 

atende crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, principalmente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares 

e o intervalo entre consultas varia de acordo com a gravidade do quadro clínico 

do paciente, mas em geral ocorre a cada 2 ou 3 meses. Após explicação sobre a 

pesquisa, os pais ou responsáveis manifestaram aceitação em participar através 

da assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi 

aprovada no Comitê de Ética da Instituição. 

Um questionário foi aplicado pela nutricionista aos pais (responsáveis) e 

pacientes, abrangendo características socioeconômicas (renda, número de 

pessoas na casa), consumo alimentar (recordatório alimentar do dia anterior, 

utilização de suplementos alimentares). Na análise do recordatório alimentar do 
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dia anterior a consulta, foram incluídos apenas os casos com dia de consumo 

alimentar habitual, excluindo-se os pacientes com dia não-habitual ou com 

exacerbação pulmonar aguda (segundo critérios da consulta médica). 

A renda familiar (obtida em reais) foi transformada em categorias de maior 

ou menor que um salário mínimo per capita.  

Dados de antropometria (peso, estatura), função pulmonar e escore clínico 

radiológico foram coletados dos prontuários. A antropometria é realizada na 

consulta médica de forma padronizada (peso em balança eletrônica, sem roupa 

ou apenas roupas íntimas, estatura aferida por estadiômetro ou régua de madeira 

em lactentes). Dados da função pulmonar (espirometria) foram obtidos do 

Registro Brasileiro de Fibrose Cística (pacientes com idade ≥ 6 anos, melhor 

resultado do ano) e expressos em escore Z do volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1), utilizando a equação de referencia de Stanojevic et al. 

10, 11 O estado clínico geral do paciente foi aferido pelo Escore de Schwachman- 

Kulczcki, que é feito anualmente no mês de aniversário do paciente 12.  

Os pacientes foram classificados para o estado nutricional de acordo com o 

programa Anthro e Anthro Plus da OMS 13, 14, onde foram obtidos dados de 

escore Z do peso para idade, altura para idade, índice de massa corporal (IMC) 

para idade.  

Os registros de quantidade de calorias e macronutrientes foram calculados 

através do programa NutWin 15. A análise do consumo alimentar foi realizada com 

base nos valores preconizados para cada paciente pelo Institute of Medicine 16, 

utilizando-se as recomendações nutricionais das crianças sadias com acréscimo 

de 20% às calorias necessárias e distribuição recomendada para fibrose cística: 
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40% das calorias de carboidratos; 15% das calorias de proteínas; 35% das 

calorias de lipídios 1, 17. Foram considerados para análise os percentuais de 

adequação do consumo real em relação às recomendações (100% de adequação 

indica consumo igual às recomendações). Os suplementos ou módulos 

alimentares utilizados foram considerados nas análises de adequação de 

macronutrientes de acordo com as suas características nutricionais (por exemplo, 

Triglicérides de cadeia média (TCM) só foi considerado para adequação de 

calorias e lipídios) e faixa etária indicada.   

Os dados obtidos foram tabulados no programa Microsoft Excel versão 2010 

e analisados por estatísticas descritivas (medianas, percentis 25 e 75) com os 

softwares SPSS versão 19 e Stata versão 11. Os pacientes foram classificados 

em faixas etárias, sendo considerados lactentes os pacientes com idade inferior a 

2 anos, pré-escolares aqueles entre 2 e 5 anos (incompletos), escolares entre 5 e 

10 anos (incompletos), e adolescentes os com idade superior a 10 anos. As 

variáveis foram testadas em sua normalidade de distribuição e para variáveis que 

não tinham distribuição normal foram utilizados testes não paramétricos (Kruskal-

Wallis). As análises de associações entre variáveis categóricas contemplaram 

testes de qui-quadrado e Fisher, para análises de variáveis contínuas foram 

utilizadas análises de testes t e ANOVA. O nível de significância de 0,05 foi 

considerado para rejeição da hipótese nula. 

 

RESULTADOS 

Foram coletados dados de 101 pacientes de um total aproximado de 138 em 

seguimento. Dados coletados de prontuários sobre características clínicas dos 
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pacientes comprovam que as perdas não diferiram estatisticamente dos pacientes 

analisados (dados não apresentados).  

Dos pacientes incluídos, 59,4% eram do gênero masculino (n=60), sendo a 

maioria da raça branca (86,4%), e a mediana de idade na inclusão foi de 10 anos; 

já a idade mediana ao diagnóstico foi de 8 meses. 

A maior parte dos pacientes incluídos no estudo foi classificada como 

eutrófica, com escore Z do IMC (zIMC) entre -1 e +1, mas valores menores foram 

observados nas faixas etárias de escolares e adolescentes (Tabela 1). 

No que diz respeito ao consumo alimentar, a ingestão relatada foi 

considerada adequada para a maior parte dos pacientes, ainda que com excesso 

de carboidratos como fonte calórica em boa parte deles (Tabela 2). No que se 

refere ao uso de suplementos ou módulos nutricionais, não se observa diferenças 

entre o uso nas diferentes faixas etárias, ainda que alguns sejam indicados 

apenas para faixas etárias específicas. É possível notar maior frequência de 

utilização em escolares e adolescentes (Tabela 3). Na avaliação de associação 

entre consumo de suplemento ou módulo nutricional e adequação na ingesta de 

macronutrientes (análise categorizada se atinge recomendação ou não – teste de 

qui-quadrado), o uso de TCM foi associado com adequação da ingesta de lipídios 

(p=0,010) e o uso de suplemento em pó completo associado à ingesta adequada 

de proteínas (p=0,003) e lipídios (p=0,010). 

Analisando as categorias de classificação do estado nutricional de acordo 

com as faixas etárias, observa-se que enquanto nenhum lactente apresentou 

déficit ponderal, na faixa etária pré-escolar há cerca de 10% de pacientes com 

perfil nutricional abaixo do esperado, proporção que aumenta significativamente 
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nos escolares (35,3%) e adolescentes (33,3%), figura 1. As categorias de estado 

nutricional não foram associadas a piores valores de adequação nutricional às 

recomendações de calorias e macronutrientes ou consumo de suplementos/ 

módulos nutricionais. 

Os dados de função pulmonar, disponíveis apenas para escolares e 

adolescentes, mostram valores de VEF1 menores em adolescentes (figura 2), 

porém sem diferença significante do ponto de vista estatístico (p=0,182). 

Observando os valores de função pulmonar de acordo com as categorias de 

diagnóstico nutricional, observa-se valores reduzidos em indivíduos com peso 

abaixo do esperado, mas novamente sem diferença estatisticamente significante 

(p=0,072). 

A renda familiar não demostrou associação com o estado nutricional ou com 

adequação de consumo de energia e macronutrientes. 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou que o estado nutricional da maioria dos 

pacientes deste Centro é eutrófico, com um consumo alimentar adequado. A 

prevalência de estado nutricional abaixo do esperado, entretanto, aumenta 

progressivamente com a idade, com acentuado incremento entre a faixa etária 

pré-escolar e escolar. Isso indica que abordagens direcionadas para a faixa etária 

pré-escolar podem ser de grande importância para preservação da saúde 

nutricional dos pacientes com FC. 

   A importância da nutrição na saúde de pacientes com fibrose cística já 

está bem estabelecida na literatura 17-19, e diversos estudos apontaram a 
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adolescência como a faixa etária mais problemática em termos nutricionais, com 

associação significativa a piores desfechos clínicos e funcionais 20. O presente 

estudo, entretanto, ilustra a importância de uma atuação mais precoce e com 

enfoque nos pré-escolares, fase reconhecidamente difícil para alimentação 21.  

As famílias com pré-escolares com fibrose cística enfrentam dificuldades 

para prover um aporte nutricional adequado e manter o regime de tratamento da 

doença pulmonar, visando garantir o crescimento ideal. Nesta fase, a infecção e 

inflamação das vias aéreas podem ocorrer de forma pouco sintomática, 

resultando em danos estruturais 22. Alguns dos grandes desafios para estas 

famílias são os comportamentos alimentares inadequados próprios desta fase da 

infância, que podem levar a desfechos indesejáveis nas metas de peso e estatura 

22. Por outro lado, por vezes a ansiedade dos pais e expectativas mal 

dimensionadas leva a um agravamento da recusa alimentar nesta faixa etária 

(21). 

São alguns exemplos de estratégias comportamentais apontadas para 

aumentar a ingestão energética e melhorar o crescimento nesta faixa etária: 

apresentar alimentos novos 10 a 12 vezes mesmo que criança recuse 

incialmente, limitar o tempo das refeições em 15 a 30 minutos, aumentar as 

calorias das refeições gradativamente, fazer pequenas refeições nos horários de 

lanches, elogiar comportamentos alimentares apropriados, evitar distrações nas 

refeições, diversificar a apresentação das preparações, evitar petiscos e 

incentivar a participação efetiva dos pais 18, 23. 

Alguns estudos anteriores de nutrição em FC realizados no Brasil mostraram 

resultados distintos, possivelmente por conta de disponibilidade variável de 
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recursos terapêuticos e nutricionais nas diversas regiões brasileiras. Em um 

estudo transversal realizado no Nordeste, por exemplo, Pinto e colaboradores 

(2009) descrevem pior estado nutricional em pacientes com situação 

socioeconômica mais desfavorável 24. Mesmo neste mesmo Centro, em estudo 

realizado há 12 anos, os autores observaram uma proporção maior de pacientes 

com peso abaixo do esperado e de ofertas nutricionais inadequadas 9. Esta 

mudança de perfil nutricional dos pacientes com fibrose cística é observada 

também em outros países 25, e provavelmente decorre de fatores como 

diagnóstico mais precoce, monitorização mais rigorosa e maior acesso a 

medicamentos e suplementos nutricionais.  

Apesar da diversidade de opções de suplementos e módulos nutricionais 

disponíveis para os pacientes do estudo, verificamos que os únicos cuja utilização 

esteve associada à adequação de consumo de macronutrientes foram o TCM e 

suplemento em pó completo, sendo estes utilizados mais frequentemente na 

primeira infância. 

Este estudo tem diversas limitações. A escolha de um desenho de estudo 

transversal não possibilita explanações temporais ou causais nas complicações 

do estado nutricional, sendo possível estimar apenas prevalências maiores de 

déficit do estado nutricional em idades mais avançadas. O genótipo e o perfil de 

colonização do trato respiratório não foram avaliados e são reconhecidamente 

fatores que afetam o estado nutricional.  

A realização de medidas antropométricas que não discernem a composição 

corporal pode mascarar o diagnóstico de déficit de massa magra, com 

consequente prejuízo pulmonar.  Sendo assim, a presença de peso acima do 
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esperado em 12,9% da amostra pode não ser acompanhado de uma melhora na 

função pulmonar. Um estudo de um centro de referência de FC na Grécia relatou 

para uma prevalência semelhante à encontrada no presente estudo de pacientes 

com sobrepeso e obesidade 26. É possível que as recomendações de dieta 

hipercalórica e hipergordurosa causem efeitos indesejados em alguns pacientes, 

de modo que as recomendações e o tratamento nutricional devem ser 

individualizados 27. 

 Em suma, os dados apresentados neste estudo mostram que a 

atuação de equipe multidisciplinar de forma antecipada ao declínio de estado 

nutricional e a disponibilidade de medicamentos, suplementos e módulos 

nutricionais é fundamental, e vem dando resultados. Por outro lado, foi possível 

perceber a importância de uma abordagem distinta dos pacientes na faixa etária 

pré-escolar, que parece ser um momento sensível e de impacto em desfechos 

nutricionais destes pacientes. Estratégias adicionais educativas, incluindo 

atividades para pais e crianças e materiais gráficos, vídeos ou recursos de mídias 

digitais 28 podem contribuir bastante neste cenário.  
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Tabela 1: Descrição das características sócio demográficas, dados 

antropométricos e clínicos, por faixa etária dos pacientes com fibrose cística 

incluídos no estudo (n=94). 

 
VARIÁVEIS 

Mediana (p25 / 
p75) 

lactente 
(n=9) 

pré-escolar 
(n=23) 

escolar 
(n=18) 

adolescente 
(n=51) 

Valor de 
p 

Idade ao 
diagnóstico (anos) 

0,16 
(0,11 / 0,61) 

0,45 
(0,22 / 1,19) 

0,42 
(0,28 / 2,17) 

1,22 
(0,53 / 4,69) 

0.007*** 

Renda familiar 
(per capita) 

708 
(262 / 1250) 

500 
(270 / 1000) 

792 
(500 / 1481) 

431 
(294 / 859) 

0.455 

Escore Z PE 
0,68 

(-0,35 / 1,48) 
-0,24 

(-0,72 / 0,27) 
-0,78 

(-1,16 / 0,43) 
- 0.142 

Escore Z PI 
-0,18 

(-1,08 / 0,80) 
-0,47 

(-1,01 / 0,06) 
-0,88 

(-1,19 / 0,26) 
-1,26 

(-1,26 /-1,25) 
0.517 

Escore Z EI 
-0,99 

(-2,24 / 0,11) 
-0,50 

(-1,19 / -0,02) 
- 0,52 

(-0,78 / 0,06) 
- 0,85 

(-1,75 /-0,35) 
0.057 

Escore Z IMC 
0,85 

(-0,09 / 1,48) 
-0,20 

(-0,70 / 0,24) 
-0,85 

(-1,52 / 0,54) 
-0,50 

(-1,10 / 0,48) 
0.027* 

Escore 
Schwachman-Kulczcki 

90 
(85 / 95) 

85 
(75 / 95) 

80 
(75 / 85) 

75 
(55 / 80) 

<0,001** 

Tempo de 
internação no último ano 
(dias)  

15 
(3 / 82) 

7 
(3,38 / 9,75) 

13 
(2,5 / 39,8) 

14 
(7 / 49,5) 

0.3 

Escore Z VEF1 - - 
-0,24 

(-2,82 / 0,64) 
-2,44 

(-3,94 /-0,86) 
0.199 

Escore Z P/E= escore Z do índice de peso para estatura; Escore Z P/I= escore Z do índice 

de peso para idade; Escore Z E/I= escore Z do índice de estatura para idade; Escore Z IMC= 

escore Z do índice de massa corporal para idade; Escore Z de VEF1= escore Z do volume 

expiratório forçado no primeiro segundo. * ANOVA. Teste post-hoc Bonferroni: p=0,049 apenas na 

comparação das faixas etárias lactente e adolescente, sendo as comparações restantes não 

significativas. ** ANOVA. Teste post-hoc Bonferroni: p=0,001 para pré-escolares e adolescentes; 

p=0,012 para lactentes e escolares; p<0,001 para lactentes e adolescentes, p=0,035 para 

escolares e adolescentes e comparações restantes não significativas. *** ANOVA. Teste post-hoc 

Bonferroni: p=0,049 na comparação das faixas etárias lactente e adolescente e comparações 

restantes não significativas. 
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Tabela 2: Adequação reportada do consumo de macronutrientes (percentual 

do valor recomendado para pacientes com fibrose cística), de acordo com a faixa 

etária dos pacientes incluídos no estudo (n=94). 

 
lactente 

(n=9) 

pré-escolar 

(n=23) 

escolar 

(n=18) 

adolescente 

(n=51) 

Valor de 

p* 

Adequação do consumo 

de macronutrientes mediana 

(p25 / p75) 
   

 
 

Calorias 
109% 

(86 / 120) 

117% 

(97 / 125) 

100% 

(78 / 130) 

111% 

(84 / 137) 
0.629 

Carboidratos 
132% 

(62 / 165) 

130% 

(93 / 159) 

119% 

(96 / 156) 

146% 

(111 / 179) 
0.224 

Proteínas 
88% 

(77 / 156) 

134% 

(102 / 171) 

111% 

(91 / 154) 

107% 

(95 / 138) 
0.816 

Lipídios 
93% 

(65 / 107) 

109% 

(92 / 132) 

111% 

(60 / 128) 

87% 

(71 / 112) 
0.588 

* Teste de ANOVA. 
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Figura 1: Classificação dos pacientes com fibrose cística de acordo com 

estado nutricional em categorias do escore Z de IMC e faixa etária. Teste de qui-

quadrado de Pearson, p=0,075. 
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Figura 2: Gráficos de box-plot demonstrando valores de escore Z do VEF1 

de acordo com as faixas etárias escolar e adolescente (A) e de acordo com as 

categorias de estado nutricional (B). 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

Diversos estudos ressaltam a importância da nutrição adequada para 

melhora na função pulmonar e prognóstico dos pacientes com fibrose cística. 3, 14, 

30. A oferta adequada de macro e micronutrientes garante o a adequada massa 

muscular e por consequência o funcionamento da musculatura respiratória e 

elasticidade pulmonar 10. 

Sendo assim, diversas estratégias nutricionais vem sendo apontadas para 

cada fase da vida 15, 31, 32. O estudo de avaliação nutricional de pacientes do 

Instituto da Criança - HCFMUSP, apresentado nesta dissertação, ressaltou a 

necessidade de atenção especial na alimentação de crianças em faixa etária pré-

escolar para prevenção do prejuízo do estado nutricional em idades posteriores. 

Este resultado, embora tenha o caráter inédito, está de acordo com o que vem 

sendo apontado em recomendações internacionais com cuidados especiais para 

esta faixa etária 33.  

O estado nutricional deve ser acompanhado de maneira intensiva pela 

equipe multidisciplinar em todos centros de referência de tratamento de fibrose 

cística para que intervenções precoces ou estratégias preventivas sejam tomadas 

antes da deterioração do estado nutricional destes pacientes. 

Além disso, novas áreas promissoras da nutrição estão abrindo novas 

perspectivas no tratamento destes pacientes. Sabe-se que a microbiota intestinal 

(formada até a faixa etária de pré-escolares) tem um papel essencial nas funções 
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imunológicas e metabólicas e isto trará consequências para toda a vida. Em 

fibrose cística, recentemente estabeleceu-se a relação da colonização intestinal e 

a colonização do trato respiratório, sendo a colonização intestinal prévia a 

respiratória, o que abre uma possível oportunidade de intervenções clínicas e 

prevenção de exacerbações pulmonares. 

O mecanismo envolvido nesta relação ainda está por esclarecer, mas devido 

a má-digestão de macronutrientes com consequente supercrescimento bacteriano 

no intestino de pacientes com fibrose cística, além de tratamentos frequentes com 

antibióticos, ambos fatores que contribuem para a disbiose em fibrose cística que 

por sua vez podem alterar a microbiota respiratória por comunicação e modulação 

da resposta imune destas mucosas.  

O estudo apresentado com revisão sistemática e metanálise das publicações 

científicas com uso de probióticos e simbióticos em fibrose cística veio confirmar o 

papel protetor destes agentes nutracêuticos nas exacerbações pulmonares e 

inflamação intestinal. 

A despeito da consideração importante que novos estudos devem ser 

realizados com estratégias de suplementação de probióticos de maneira 

padronizada quanto a cepas utilizadas, dosagem, duração e idade de 

administração dos probióticos, acredita-se que o efeito positivo observado neste 

estudo tende a ser potencializado com a padronização metodológica, podendo 

melhorar até o estado nutricional destes pacientes. 

 Como conclusões finais dos dois artigos apresentados nesta dissertação 

podemos acreditar que a prevenção, através de estratégias comportamentais e 

nutricionais adequadas em crianças em faixa etária pré-escolar, além da 
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realização de possíveis intervenções clínicas para adequada colonização da 

microbiota intestinal em idade precoce, possibilita abertura de novos horizontes 

no tratamento da futura geração de pacientes com fibrose cística.  
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ANEXO A - Aprovação do comitê de ética do Instituto de Medicina 
Tropical 
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ANEXO B - Aprovação do comitê de ética do Instituto da Criança 
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ANEXO C – Submissão manuscrito 1 para revista NUTRITION 
RESEARCH AND PRACTICE 
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ANEXO D – Submissão manuscrito 2 para revista JORNAL DE 
PEDIATRIA 

 
 


