Probióticos e a Otite Média nas Crianças
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A otite média (OM) é a infecção bacteriana mais comum na infância. Uma
alternativa para a profilaxia e tratamento da OM é a utilização de probióticos, que
são conhecidos por estabilizar a flora intestinal e estimular a função imunitária .
Este capítulo analisa a literatura relevante e publicações sobre probióticos e a OM
em crianças (com base em Niittynen et al. 2.012 1). Embora os resultados sejam
promissores, faltam estudos mais elaborados, que permitam tirar conclusões mais
aprofundadas. Mais estudos são necessários para identificar as cepas probióticas
mais promissoras e estudar as populações e avaliar os mecanismos por trás dos
possíveis efeitos dos probióticos na OM.
Introdução
Os probióticos são microrganismos vivos que conferem benefícios à
saúde do hospedeiro, quando administrados em quantidades adequadas2. Vários
mecanismos, tais como a estabilização da microbiota intestinal e a modulação da
função imunológica podem explicar os efeitos benéficos dos probióticos. Para
ser eficaz, o microorganismo probiótico deve ser capaz de sobreviver a passagem
através do trato gastrointestinal superior e, pelo menos, temporariamente colonizar
o intestino. Cepas probióticas diferem em seus efeitos, e as cepas mais utilizados
são do gênero Lactobacillus, Bifidobacterium e Streptococcus 3. Além disso, a
levedura Saccharomyces boulardii não patogênica é usada como probiótico 4.
Os efeitos dos probióticos na saúde, a maioria dos quais estão relacionados
com problemas gastrointestinais, foram descritas em várias revisões e metaanálises. Probióticos reduzem o risco de diarréia associada a antibióticos e diarréia
infecciosa aguda. Probióticos também podem aliviar os sintomas da síndrome
do intestino irritável e evitam enterocolite necrosante em recém-nascidos. Além
disso, estudos recentes têm sugerido que os probióticos podem reduzir o risco de
vários sintomas de infecções do trato respiratório superior (ITR) 4-6. Os possíveis
mecanismos pelos quais os probióticos podem prevenir infecções causadas por
microrganismos patogênicos são mostrados na Figura 1 7.
ITR superior e inferior agudas são as doenças mais comuns em crianças.
Essas infecções representam uma considerável demanda para o sistema de saúde
e causa significativo impacto econômico em termos de internações, despesas
médicas , consultas médicas e absenteísmo no trabalho e escola 8. Em crianças,
a complicação mais comum da ITR aguda é a otite média aguda (OMA), que é a
razão mais comum para o tratamento com antibiótico na infância 9. Uma evidência
crescente sugere que a OMA pode ser uma doença multimicrobiana onde as bactérias e os vírus respiratórios estão envolvidos na patogênese 9-10. Na maioria dos
casos, a ITR viral ocorre antes e / ou concorrentemente com a otite média aguda
(OMA) 11-13. Aproximadamente 20-30% das crianças apresentam OMA recorrente
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. O uso repetido de antibióticos leva ao desenvolvimento de microorganismos
resistentes a antibióticos 15 e distúrbios do equilíbrio da microbiota normal16. A
microbiota protege o hospedeiro de patógenos. As alterações na microbiota devido
ao tratamento com antibióticos pode levar à desregulação da homeostase imunológica e aumento da susceptibilidade à doença. 17 Recentemente, tem havido uma
discussão sobre a necessidade do uso de antibióticos em crianças com OMA não
complicada. Como os vírus respiratórios podem também contribuir para o desenvolvimento da OMA, a terapia antibiótica não oferece benefícios para infecções
por vírus. Além de aumentar o cuidado na prescrição de agentes antimicrobianos,
novas alternativas para reduzir o risco de OMA são necessárias9.
14

Figura 1. Probióticos podem prevenir infecções por microorganismos patogênicos através de muitos mecanismos. (Based on Lehtoranta).7

1. As bactérias probióticas podem ligar-se diretamente no agente patogênico e
inibir a ligação ao receptor da célula hospedeira.
2. Adesão de probióticos sobre a superfície epitelial pode bloquear a fixação do
patógeno, cobrindo locais do receptor de uma forma não específica, ou competindo por receptores de hidrato de carbono específicos .
3. Os probióticos podem induzir a regeneração das mucosas: mucinas intestinais
podem se ligar aos patógenos, inibindo sua adesão às células epiteliais e também inibindo a replicação do patógeno / proliferação.
4. Os probióticos também mostram atividade antimicrobiana direta contra patógenos através da produção de substâncias antimicrobianas.
5. Indução da produção de Óxido Nítrico e produção de desidrogenase pode ter
atividade antiviral.
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6. Os probióticos promovem a normalização da barreira da mucosa e aumentam
a integridade das células mucosas.
7. A modulação da resposta imune através das células epiteliais.
8. Modulação e ativação da resposta imune através de macrófagos e CDs.
9. Após a ativação, os linfócitos T CD8 + diferenciam-se em CTLs, que destroem as células infectadas por vírus.
10. Os linfócitos T CD4 + diferenciam-se em células Th1 e Th2.
11. Th1 ativa fagócitos promovendo morte do vírus.
12. Th2 induzem a proliferação de células B, que irão para os órgãos linfáticos
secundários, no tecido linfóide associado à mucosa (MALT ), e se diferenciam
em células plasmáticas produtora de Imunoglobulinas, que podem migrar de
volta para o local da infecção.
13. Os anticorpos secretores neutralizam o agente patogênico.
Evidência clínica dos probióticos na OM
Ingestão oral de probióticos
Seis estudos controlados com placebo, randomizados, duplo-cego investigaram os efeitos da ingestão oral de probióticos na OMA em crianças 21-27 (Tabela 1).
As crianças que frequentam creches têm consideravelmente maior risco
de infecções respiratórias quando comparadas com crianças cuidadas em casa.
O contato físico entre as crianças em creches favorece a transmissão de doenças
infecciosas. Assim, a prevenção de infecções em creches é de grande importância
19, 20
. Hatakka et al. 21 estudaram se o consumo diário de leite enriquecido com
L. rhamnosus GG poderia reduzir as infecções em creches durante o inverno.
Observou-se a redução da ocorrência de OMA em 21% nas crianças que receberam
leite com probióticos, mas a diferença entre os grupos não foi estatisticamente
significativa. No grupo de L. rhamnosus GG, as crianças tiveram menos dias de
ausência na creche devido à doença e o número de crianças com infecção respiratória
ou tratamento com antibióticos foi significativamente menor . No entanto, o efeito
diminuiu após ajuste por idade. Em outro estudo, o consumo de leite suplementado
com L. rhamnosus LB21 e flúor reduziu os dias com OM em 50% em crianças
pré-escolares. Além disso, as crianças do grupo probiótico tiveram 60% menos
dias com antibioticoterapia e significantemente menos cáries 22. Hojsak et al.
23
relataram que a ingestão de L. rhamnosus GG reduziu significantemente o
risco de infecções do trato respiratório superior, incluindo OM, em crianças que
frequentam creches na Croácia. Apenas 8 crianças no grupo L. rhamnosus GG
contra 13 no grupo de placebo foram tratadas com antibióticos, devido à OM
aguda, mas a diferença entre os dois grupos não foi estatisticamente significante.
Crianças com tendência à otite consumiram uma cápsula contendo L.
rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, Bifidobacterium breve 99 e Propionibacterium freudenreichii JS ou placebo diariamente durante 24 semanas 24 . Os critérios
de inclusão foram pelo menos quatro episódios de OMA durante os últimos 12 meses ou, pelo menos, três episódios durante os seis meses anteriores. Os resultados
mostraram que a intervenção com probiótico não reduziu a ocorrência, a recorrência de episódios de OMA, ou a duração média de episódios de OMA. No entanto,
houve uma tendência a exibir uma redução na recorrência de ITR no grupo que
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usou o probiótico. Quando foram estudados os efeitos dos probióticos na relação
da nasofaringe com patógenos bacterianos, os probióticos não afetaram o transporte de Streptococcus pneumoniae ou Haemophilus influenzae, mas observou-se
o aumento da prevalência da Moraxella catarrhalis. Os autores sugerem que, nas
crianças propensas à OM, o efeito dos probióticos não é suficiente para prevenir a
OMA, uma vez que crianças com tendência para desenvolver a OMA são tratadas
com vários cursos de antibióticos, e tal situação aumenta a colonização por patógenos. No entanto, o número de bocavírus humano foi significantemente reduzido na
nasofaringe de crianças, tal como descrito por Lehtoranta et al. 2012 25, indicando
que os probióticos podem ser mais eficazes contra as ITRs de origem viral.
Tabela 1. Estudos representativos dos probióticos e a otite média (based on Niittynen et al. 2012)1
Pacientes

Duração
do estudo

Probióticos

Resultados:
probiótiocos vs. placebo

R DB PC
paralelo
7 meses

L. rhamnosus GG

OM ↔
Infecções respiratórias com
complicações ↓
Tratamentos com Antibióticos ↓
(Resultados ajustado para a idade: ↔)

R DB PC
paralelo 3
meses

L. rhamnosus GG

Risco de ITR ↓
Risco para a OM ↓
Tratamentos com Antibióticos↔

R DB PC
paralelo
6 meses

L. rhamnosus GG,
L.rhamnosus
LC705, B. breve 99,
P.freudenreichii JS

R DB PC
paralelo
10-12
meses

L. rhamnosus GG,
B. lactis

R DB PC
paralelo
21 meses

L. rhamnosus LB21

Dias com OM ↓ *
Tratamentos com Antibióticos ↔
Cáries dentárias ↓

R DB PC
paralelo
6-7 meses

B. animalis ssp.
lactis BB-12

OM ↔
Tratamentos com Antibióticos ↔
Infecções gastrointestinais ↔
Infecções respiratórias ↓

Ingestão oral
571 crianças sadias nas
creches
(1-6 anos) na Finlândia
Hatakka et al. 2001 21
281 crianças sadias nas
creches
(1-7 anos) na Croácia
Hojsak et al. 2010 23
309 crianças com
tendência à OM
(10 meses-6 anos)
na Finlândia
Hatakka et al. 2007 24

72 recém nascidos sadios
(< 2 meses) na Finlândia

248 crianças sadias nas
creches
(1-5 anos) na Suécia
Stecksén-Blicks et al. 2009 22

109 recém nascidos
sadios (1-2 meses) na
Finlândia
Taipale et al. 2010 27

Episódios de OMA ↔
Flora da nasofaringe:
S. pneumoniae, Haemophilus
influenzae ↔
Moraxella catarrhalis ↑
Durante os 7 primeiros meses de
vida :
Incidência de OMA ↓
Tratamentos com Antibióticos ↓
Durante os 7 primeiros meses de vida:
Infecções respiratórias recorrentes ↓

R= randomizado / PC= controlado por placebo / DB= duplo cego/ OM= otite média ↓ = diminuição
significativa/ ↑= aumento significante / ↔= sem efeito estatisticamente significativo * Diferença entre os grupos foi estatisticamente significante, somente naquelas crianças que haviam participado durante todo o ntervalo de tempo de 21-meses do período de intervenção ITR: infecções do trato respiratório
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Recém nascidos saudáveis requerendo fórmula láctea antes dos 2 meses de
idade foram distribuídos aleatoriamente para receber uma fórmula suplementada
com L. rhamnosus GG e B. lactis Bb - 12 ou com placebo 26. Durante os primeiros
7 meses de vida, verificou-se uma redução significativa na incidência de OMA
e na utilização de antibióticos no grupo probiótico. Além disso, os probióticos
reduziram a incidência da recorrência ITR durante o primeiro ano de vida . No
entanto, Taipale et al. 27 não encontraram diferenças na incidência de OMA em
crianças que receberam B. lactis Bb - 12 ou placebo até a idade de 8 meses. No
final do estudo, o aleitamento materno foi ainda continuado em 44% das crianças
no grupo de probiótico e 63 % das crianças no grupo de placebo. A longa duração
do aleitamento materno pode explicar a baixa incidência de doenças infecciosas e
de falta de diferenças na OMA entre os grupos.
Tratamento com spray nasal
Uma alternativa interessante para a ingestão oral para o tratamento da OMA
é o uso de sprays nasais com probióticos. Três estudos controlados com placebo,
randomizados, duplo-cego investigaram os efeitos da pulverização contendo
Streptococcus- α sobre as infecções de ouvido 28-30 (Tabela 2).
Tabela 2. Tratamento com spray nasal
Tratamento com spray nasal
130 crianças com tendência
à OM
(6 meses-6 anos) na Suécia
Roos et al. 2001 28
43 crianças com OMR
(< 4 anos) na Suécia
Tano et al. 2002

30

60 crianças com OME
(1-8 anos) na Suécia
Skovbjerg et al. 2009 29

R DB PC
paralelo
10 dias+10 dias

S. mitis
S. sanguis
S. oralis

OMA durante o estudo ↓
Membrana timpânica normal ↑

R DB PC
paralelo
4 meses

S. sanguis
S. mitis
S. oralis

Episódios de OM ↔
Flora nasofaríngea ↔

R DB PC
paralelo
10 dias

S. sanguinis
ou
L. rhamnosus

Recuperação clínica da OME
com ambas cepas ↑
Flora nasofaríngea ↔
IL-8 ↑ no grupo L. rhamnosus

Em dois estudos, a melhora clínica foi observada após o tratamento de curto
prazo com spray nasal com probiótico. Roos et al. avaliaram 28 crianças ao acaso,
com otites recorrentes, com pulverização contendo Streptococcus sanguis, S. mitis
e S. oralis, ou placebo por 10 dias após o tratamento com antibióticos. No dia 60, a
mesma pulverização foi administrada durante mais 10 dias, e feita a avaliação clínica. Quando comparado com o grupo placebo, as crianças do grupo probiótico eram
mais saudáveis e tiveram menos recorrências tanto de OMA quanto OM secretora.
Também, um estudo realizado por Skovbjerg et al. 29 demonstrou que o tratamento
de pulverização nasal com probiótico é eficaz contra a otite média com efusão
(OME). Solução contendo S. sanguinis, L. rhamnosus, ou placebo foi pulverizada
no nariz de crianças com OME 10 dias antes da inserção de tubo de ventilação e o
exame clínico foi realizado antes e após o tratamento. A recuperação completa ou
significativa foi observada em um terço dos pacientes tratados com S. sanguinis, e
um modesto efeito benéfico foi também observado com L. rhamnosus.
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Ao contrário, Tano et al 30 relataram que o tratamento em longo prazo com
o pulverizador nasal contendo S. sanguis, S. mitis e S. oralis não teve efeito sobre
os episódios de OMA. No entanto, houve uma tendência de declínio da frequência
de episódios de OM no final do tratamento no grupo de probióticos, enquanto o
grupo placebo apresentou tendência oposta, mas os números eram muito pequenos
para os cálculos estatísticos.
Mecanismos possíveis
Os mecanismos que explicam o possível efeito benéfico dos probióticos
orais na OM não são claros. Tem sido sugerido que o mecanismo subjacente pode
ser a estimulação da resposta imune 21, 26, uma vez que vários estudos in vitro e
in vivo demonstraram que os probióticos estimulam a resposta humoral, celular
e imunidade não específica 31. No entanto, nenhum dos estudos que investigaram
os efeitos dos probióticos na OM e apenas alguns estudos que investigaram os
efeitos dos probióticos sobre outras infecções do trato respiratório têm avaliado os
seus efeitos sobre biomarcadores da imunidade. Nestes estudos, ao mesmo tempo
quando os sintomas diminuem, os probióticos aumentam o número de células
CD4 + e CD8 + e 32 níveis de IFN-gama 33 em adultos, e estimulam a imunidade
inespecífica em crianças.34.
Os portadores de otopatógenos na nasofaringe se associam ao aumento do
risco de OMA 35. O efeito benéfico dos probióticos em infecções da OM podem
ser mediados através de redução destas bactérias patogênicas. Em voluntários
saudáveis, a ingestão de L. rhamnosus GG , B. sp B420, L. acidophilus e S. thermophilus reduziu a colonização nasal de potenciais bactérias patogênicas. Como
nenhuma colonização de L. rhamnosus GG na flora nasal foi encontrada, foi sugerido um possível mecanismo para a estimulação do sistema imunológico 36. Por
outro lado, em crianças propensas à otite, a redução da incidência de portadores
patógenos não foi notada após a ingestão de L. rhamnosus GG, L. rhamonosus LC
705, B. breve 99, e P. freudenreichii JS 22. Diferentes cepas probióticas utilizadas
e as populações do estudo podem explicar esses resultados conflitantes. Os estudos atuais fornecem alguma orientação sobre os mecanismos de ação, mas mais
estudos que investigam os efeitos dos probióticos na otite média e biomarcadores
relacionados com efeitos clínicos são necessários.
Postula-se que o tratamento com pulverização nasal de probiótico leva à
recolonização de bactérias que interferem na nasofaringe, podendo inibir o crescimento de otopatógenos e proteger contra a OM 28-30. No entanto, após a pulverização, a presença de bactérias instiladas na flora nasal foi curta 30, e nenhuma
alteração foi observada nos patógenos nasofaríngeos após períodos de tratamento
29, 30
. Por outro lado, o aumento dos níveis de IL-8, e uma tendência para o aumento de IL-1β e níveis de PGE2 foram observados após o tratamento de pulverização contendo L. rhamnosus GG29. Parece ser possível que o mecanismo por trás
do efeito preventivo da pulverização com probiótico possa ser a estimulação do
mecanismo inato de defesa.
A segurança dos probióticos
A segurança dos probióticos tem sido bem documentada em diversos estudos
experimentais e clínicos.37, 38 Vários probióticos, como cepas de Lactobacillus e
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Bifidobacterium, são de origem humana e têm uma longa história de uso seguro.39
Por exemplo, o L. rhamnosus GG foi utilizado em alimentos desde 1990, e grandes estudos epidemiológicos têm mostrado que o aumento rápido do uso de lactobacilos não aumentou a bacteremia por Lactobacillus.40,41 Os probióticos podem
ser usados com segurança em pacientes que receberam suporte nutricional, bem
como, embora alguns cuidados devem ser tomados, em pacientes criticamente
doentes, devido ao risco de septicemia, embora muito raro.39 Não existem interações conhecidas com medicamentos e, os efeitos adversos, tais como desconforto
abdominal, são raros.4
Conclusões
A terapia com probiótico oferece uma alternativa interessante no tratamento
da OM, que é uma doença comum na infância, com consequências para a saúde
pública e impactos econômicos óbvios. Evidências crescentes mostram que os
probióticos orais reduzem a incidência da OMA em crianças atendidas em creches
e em recém-nascidos saudáveis. Além disso, as crianças podem se beneficiar, ao
tratar da OMA e da OME, com uso de pulverização nasal contendo estreptococos.
No entanto, o número limitado de estudos faz com que seja impossível tirar quaisquer conclusões mais definitivas. Além disso, resultados contraditórios destacam
que os efeitos dos probióticos são dependentes das cepas. É também possível
que o efeito de probióticos não seja suficientemente forte para impedir a OM em
todas as populações dos estudos, tal como em crianças com tendência à otite. Mais
estudos são necessários para identificar as cepas probióticas mais promissoras e
as populações de estudo.
Mecanismos relacionados ao efeito potencial de probióticos na OM
estão possivelmente relacionados à interferência microbiana com patógenos e
estimulação do mecanismo de defesa inata. Estudos investigando os mecanismos
de ação e identificação de estrutura do genoma de probióticos irá revelar uma
compreensão mais profunda dos mecanismos dos efeitos benéficos dos probióticos.
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