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ADITIVOS &  
INGREDIENTES  
NA INDÚSTRIA  

DE fIbRAS
O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de fibras é bastante 
amplo. Neste Caderno Especial, é apresentada uma coletânea de technical 
papers redigidos pelo departamento competente de algumas grandes empresas 
atuando neste ramo específico.  Alguns deles são mais técnicos, enquanto outros 
têm um discreto toque promocional.  Aditivos & Ingredientes não interferiu no 
conteúdo nem na redação dos artigos, somente tentou dar uma apresentação 
gráfica mais amigável. O leitor poderá também observar que, fiéis aos nossos 
princípios, a publicação destas matérias não foi vinculada à publicação de anúncios.



A Nexira, a nova iden-
tidade do grupo Colloï-
des, líder mundial em 
goma acácia, tem pra-
zer em apresentar seu 
mais novo lançamento:  
Fibregum™ Cr ystal 
Pure, uma versão al-
tamente purificada e 
clarificada do já conhe-
cido Fibregum™, espe-
cialmente desenvolvido 
para o enriquecimento 
de bebidas com fibras. 
Fibregum™ Cr ystal 
Pure é obtido através 
de um processo de pu-
rificação bastante espe-
cífico e oferece os mes-
mos benefícios que o  
Fibregum™ convencional.

Lançado pela Nexira 
na feira FI Europe, Fibre-
gum™ Crystal Pure é a 
goma acácia totalmente 
natural particularmente 
rica em fibras solúveis 
(contendo um mínimo 
de 90%). Todos os produ-
tos da linha Fibregum™ 
oferecem propriedades 
nutricionais excepcionais e cientifi-
camente comprovadas, inclusive seu 
efeito prebiótico. Fibregum™ ajuda 
a equilibrar a microflora intestinal e 
favorece o crescimento de bactérias 
“boas” (bifidobacteria, lactobacilli). A 
fermentação de Fibregum™ também 
induz a produção de curtas camadas 
de ácidos graxos (SCFA), que são bem 

NOVO FIBREGUM™ 
CRYSTAL PURE PARA 

BEBIDAS FUNCIONAIS 
ENRIQUECIDAS COM FIBRAS

conhecidos por trazerem benefícios 
à saúde.

Fibregum™ tem boa tolerância, 
comparado a outras fontes de fibras 
solúveis: não causa desconforto in-
testinal quando consumido em doses 
maiores que 50g/dia.

Fibregum™ Crystal Pure apresen-
ta baixa viscosidade e estabilidade  

excelente em meio áci-
do, o que o torna a pri-
meira opção quando se 
trata de enriquecimento 
de bebidas funcionais e 
sucos, sem impactar na 
clareza, brilho e sabor.

Fibregum™ Crystal 
Pure é uma fonte total-
mente natural de fibras 
solúveis, e sua adição 
em bebidas funcionais 
permite o uso de alega-
ções do tipo “enrique-
cido em fibras” ou “boa 
fonte de fibras”.

Nexira Brasil Ltda.
Rua Monte Alegre, 212 - Conj. 12 

05014-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 3862-2028
Fax: (11) 3862-2028

www.nexira.com

NUTRIOSE®: O VALOR 
DA FIBRA SOLÚVEL EM 
ALIMENTOS E BEBIDAS

INTRODuçãO

O sedentarismo e as dietas desequili-
bradas estão contribuindo para as doenças 
relacionadas com o estilo de vida, como 
por exemplo, a obesidade. De acordo com 
o Ministério da Saúde, cerca de 50% da po-
pulação brasileira está acima do peso ideal 
ou é obeso. Nota-se também um aumento 
significativo de problemas de obesidade em 
crianças brasileiras.

Hoje em dia há um consumo excessivo de 
açúcares e alimentos ricos em gordura. Des-
ta forma, muitos governos estão tentando 
lutar contra essa realidade alertando os con-
sumidores sobre os nutrientes não saudáveis   
e mostrando-lhes potenciais alternativas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda uma ingestão diária de 25 a 
30g de fibras, porém a dieta do brasileiro 
só fornece em média cerca de 15g/dia1. 
Para superar essa deficiência, muitos con-
sumidores estão tentando mudar os seus 
hábitos alimentares buscando uma dieta 
mais saudável. Para facilitar a vida dos con-
sumidores, muitos fabricantes de alimentos 
estão lançando formulações mais saudáveis 
enriquecidas com fibras.

NuTRIOSE® - A 
fIbRA SOlÚVEl DE 
cONfIANçA

Nutriose® é a escolha ideal para a formu-
lação de receitas balanceadas com fibra, sem 
comprometer ou alterar as características 
organolépticas do produto final.

Nutriose®, lançada pela renomada em-
presa francesa Roquette Freres, é uma linha 
de dextrinas resistentes solúveis derivadas 
do trigo (FB) e do milho (FM), as quais 
podem ser consideradas livres de glúten e 

não-modificadas geneticamente, oferecendo 
todos os benefícios das fibras alimentares e 
mantendo a qualidade do produto.

pROpRIEDADES fíSIcAS

Cor Amarelada
Forma Pó fino 
Umidade Aprox. 5 %
Sabor Suave
Fibra Dietética* 85% em matéria seca

*Método AOAC 2001.03

De fácil utilização, Nutriose® é utilizada 
em uma ampla variedade de aplicações, tais 
como bebidas, produtos lácteos, molhos, 
sopas, pães, alimentos extrusados   e refei-
ções prontas. Nutriose® pode substituir 
uma parte de qualquer gordura ou açúcar 
e, assim, reduzir as calorias. A quantidade 
recomendada depende dos benefícios dese-
jados, tais como a alegação de saúde, o en-
riquecimento de fibras, redução de calorias, 
açúcar ou gordura.

ASpETOS 
TEcNOlóGIcOS DA 
NuTRIOSE®

Nutriose® é uma fibra altamente solúvel, 
de fácil dispersão, com rápida dissolução, 
não interfere na coloração e sabor dos 
alimentos e ainda possui baixa viscosidade. 

De acordo com a Mintel GNPD, 85% 
dos consumidores têm uma percepção de 
que alimentação saudável não possui um 
sabor agradável. Graças ao sabor neutro da 
Nutriose®, o sabor dos alimentos permanece 
intacto. De acordo com análise efetuada, 
Nutriose®2 preserva o sabor dos alimentos 
e bebidas.
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Labonathus Biotecnologia 
Internacional Ltda.

Rua Jaguaretê, 126 - Casa Verde
02515-010 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 3961-2078
Fax: (11) 3961-2079

www.labonathus.com.br

1 Referência : Cálculo da quantidade de fibra ingerida em 
uma refeição típica brasileira. 

2 Análise sensorial conduzida em 20 pessoas, na Roquette 
em Julho de 2009.
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NuTRIOSE® A fIbRA 
pREbIóTIcA quE fAcIlITA O 
GERENcIAmENTO DE pESO 
SEm EfEITOS DIGESTIVOS 
cOlATERAIS

- Fibra prebiótica
Nutriose® apresenta uma excelente tolerância di-

gestiva, a qual é explicada por um padrão de digestão 
específico. Cerca de 15% da Nutriose® é hidrolisado 
no intestino delgado, enquanto que cerca de 75% é 
fermentado lentamente ao longo do intestino grosso, 
os restantes 10% são excretados nas fezes.

Nutriose® é uma fibra 
prebiótica que contribui 
para manter a saúde e 
integridade da mucosa 
do cólon, preservando 
o bem estar digestivo. 
Dados cientificamente 
comprovados pelos estu-
dos clínicos realizados em 
humanos:

• Impacto significati-
vo na produção de me-
tabólitos: aumento na 
excreção de hidrogênio 

no ar expirado em seres humanos e na produção de 
ácidos graxos de cadeia curta (AGCC)4,5.

• Impacto na acidificação do conteúdo fecal: 
diminuição do pH fecal dos seres humanos3 após o 
consumo de Nutriose®.  

• Impacto significativo na atividade enzimática: 
aumento da atividade da α e da β- glicosidade6.

• Impacto significativo na flora intestinal: (depois 
de 14 dias de consumo de 8 gramas de Nutriose® houve 
um aumento dos Bacteróides e uma diminuição do 
Clostridium perfringens7).

- Fibra com efeitos no gerenciamento de peso
Nutriose® foi clinicamente comprovada como 

efetiva na prolongação da saciedade, na redução da 
sensação de 
fome asso-
ciada à per-
da de peso 
demonstra-
da em indiví-
duos que es-
tão acima do 
peso ideal8.

Nutriose® contribui para reduzir a densidade ener-
gética de alimentos e bebidas, graças ao seu baixo valor 
calórico, promovendo sensação de saciedade e reduzindo 
a sensação de fome.

cONcluSãO
Em conclusão, a pesquisa clínica tem mostrado que 

Nutriose® fibra solúvel tem muitos efeitos benéficos.  
Várias alegações funcionais podem ser utilizadas com 

Nutriose®.

Redução
de açúcar?

Um ingrediente chave 
obtido a partir de 
cereais com potencial 
na redução de açúcar 
nos alimentos

A receita para 
o seu successo...

10968_AP_NUTRIOSE_Brésile_REVUE: ADITIVOS E INGREDIENTES_FRT: 210x280mm

 Agente e representante exclusivo no Brasil : 
Labonathus Biotecnologia Internacional Ltda 

Tel:  55.11. 3961 2078 - Fax : 55.11. 39612078
www.labonathus.com.br 

labonathus@labonathus.com.br 

www.nutriose.com
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SEu DESAfIO DIáRIO

•	 Oferecer benefícios reais para a 
saúde.

•	 Aumentar o teor de fibras sem 
comprometer o sabor e a textura.

•	 Atingir o teor de fibras desejado 
sem preocupação quanto à tole-
rância.

•	 Ser rápido na comercialização de 
produtos novos e inovadores.

lITESSE®, umA fIbRA 
ÚNIcA pARA A 
SAÚDE DIGESTIVA

O bem estar digestivo é uma das 
preocupações de maior relevância  
entre os consumidores e, muitos es-
tão buscando ativamente por alimen-
tos e bebidas que possam melhorar 
esse aspecto de sua saúde. As fibras 
são geralmente os primeiros ingre-
dientes associados à saúde digestiva.

Porém, a maioria das dietas é 
deficiente em fibras - contendo me-
nos da metade da quantidade diária 
recomendada.

Explore essa oportunidade de 
mercado e projete uma imagem mais 
saudável para o seu produto comple-
mentando suas fórmulas com fibras. 
Aumente a capacidade de comercia-
lização de seu alimento ou bebida 
oferecendo benefícios nutricionais 
concretos e saudáveis.

Litesse® polidextrose é a solução 
perfeita para a criação de alimentos 
e bebidas saudáveis e de alto teor de 
fibras que podem ajudar os consumi-
dores a complementar essa deficiên-
cia no consumo de fibras. Ofereça a 
seus clientes benefícios comprovados 
que possam sentir e nos quais possam 
acreditar.

LITESSE®,  
A MELHOR FIBRA

umA fIbRA 
REcONhEcIDA 
cOm TOlERâNcIA 
ExcEpcIONAl

A fibra é uma parte integrante 
de muitos alimentos naturais como 
cereais e produtos derivados, fru-
tas, legumes e verduras. Hoje em 
dia, os indivíduos não consomem 
esses elementos ricos em fibras em 
quantidade suficiente para manter a 
regularidade e a saúde digestiva ideal. 

SeuS ganhoS e benefícioS
Seus ganhos comerciais os benefícios para o seu produto nossas soluções
• Conquiste uma posição premium no 
mercado crescente de saúde digestiva.

• Benefícios cientificamente comprovados 
mesmo com baixa dosagem. 

• A família 
Litesse®

• Seja rápido na comercialização 
de categorias de novos produtos 
enriquecidos com fibras - um grande 
diferencial.

• Alegações de alto teor de fibras em todos 
os tipos de produtos: fácil incorporação na 
maioria dos formatos de produtos com a 
necessidade mínima de ajustes na produção.

• Conquiste a confiança dos 
consumidores. 

• Produtos de fácil utilização pelos 
clientes, sendo altamente tolerados.

• Produtos com ótimo sabor, que 
atraem consumidores e estimulam 
novas compras.

• Produtos mais saudáveis sem 
comprometer o sabor e a textura.

• Um perfil nutricional aprimorado 
como um todo.

• Perfil nutricional aprimorado com 
impacto muito baixo em açúcares ou 
calorias.

• Confiança na conformidade e na 
economia.

 • Garantia do teor de fibras mesmo em 
produtos com longo prazo de validade e 
baixo pH.

Mais de 25 anos de pesquisa e mais 
de 30 estudos clínicos comprovaram 
que o Litesse® é uma fibra solúvel e 
traz efeitos positivos para o funciona-
mento intestinal.

Litesse® é uma fibra única com um 
nível de tolerância muito alto porque é 
fermentada lenta e consistentemente 
em todo o cólon. Ao contrário de al-
gumas fibras, o Litesse® não provoca 
desconforto gástrico e é bem tolerado 
até 90 gramas por dia - tornando-o a 
opção ideal para o enriquecimento de 
alimentos e bebidas.

fácIl DE uSAR Em 
TODOS OS TIpOS DE 
AplIcAçãO

O aumento do teor de fibras dos 
alimentos e bebidas pode representar 
desafios sensoriais, já que algumas 
delas podem afetar significativamen-
te o sabor e a viscosidade do alimento 
ou da bebida, mesmo em baixo nível.

Litesse® tem um sabor limpo e 
neutro que permite a apreciação dos 
sabores reais, sem nenhum sabor 
residual ou impacto negativo  no 
sabor. Litesse® é também muito 
fácil de se incorporar em alimentos 
e bebidas, sendo altamente solúvel e 
estável durante o processamento e 
armazenamento.

Essa combinação de propriedades 
permite que um nível significativo de 
fibras seja adicionado a um produto 
sem impacto sensorial negativo, per-
mitindo assim a formulação de pro-
dutos mais saudáveis, com excelentes 
propriedades organolépticas. Agora, 

você pode comunicar os benefícios da 
fibra além do excelente sabor e satis-
fação - fatores chave para o sucesso.

ENcONTRE SuA 
pREfERêNcIA

Disponível em diversos tipos, 
selecione o Litesse® ideal para sua 
aplicação final, com os atributos que 
preferir:
•	 Para a maioria das aplicações, es-

colha Litesse® ou Litesse® Two (be-
bidas e laticínios), particularmen-
te quando a reação de Maillard for 
desejável (barras de cereal, pães e 
bolos, cereais, dentre outras).

•	 Para produtos mais delicados ou 
altamente processados (por ex.: 
bebidas transparentes), escolha 
Litesse® Ultra™ que não confere 
cor a solução ou durante o pro-
cessamento.

•	 Litesse® está disponível também 
em soluções para facilitar ainda 
mais a utilização.

Danisco Brasil Ltda.
Rodovia Raposo Tavares, km 27,2

06707-000 - Cotia, SP
Tel.: (11) 4613-3800
Fax: (11) 4612-1101
www.danisco.com

TRAzEmOS SAÚDE 
pARA O SEu DIA A DIA

Peça
•	 Informações sobre produtos.
•	 Bibliografia.
•	 Amostras grátis.
•	 Fórmulas.
•	 Suporte para aplicações.
•	 Auxilio quanto à regulamentação.

As alegações devem ser confirmadas 
de acordo com a legislação local, de acor-
do com o uso pretendido para o produto.

Todos os produtos mencionados 
são marcas registradas da Danisco.
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com evidências convincentes que um 
aumento no número de qualquer dos 
grupos de microorganismos é bené-
fico por si em um sentido médico, 
como é, por exemplo, a ligação entre 
os níveis de colesterol e doenças 
cardiovasculares. As observações 
relacionadas à composição da flora 
demonstraram de forma notável uma 
composição menos estável ou instável 
em certas condições, como  as rela-
cionadas ao fator idade (avançada) 
ou em uma inflamação do intestino. 

Estudos com idosos, por exemplo, 
demonstraram redução na diversidade 
das espécies dos grupos bacterianos, 
como os bacteróides, prevotelle e bifido-
bactéria, em comparação com pessoas 
jovens. Estudos adicionais mostraram 
de forma similar uma diversidade micro-
biana mais baixa quando a flora é instá-
vel, frequentemente associada com uma 
quantidade menor de bifidobactérias. 
Estes dados apóiam que números mais 
altos de bifidobactérias são associados 
a um estado mais saudável.  

Características relacionadas às 
próprias bactérias e a seu metabolismo 
também estão fornecendo indicações 
relacionadas a um estado saudável da 
microflora. O metabolismo de micró-
bios benéficos deveria preferencialmen-
te ser orientado para a fermentação de 
carboidratos, que produzem compostos 
benéficos, como os AGCC, principal-
mente acetato, propionato ou butirato.  
A fermentação não deveria aumentar a 
formação de metabólitos tóxicos, como 
aqueles que podem ser derivados de 
fermentações proteolíticas.  

Analisando estas características do 
metabolismo bacteriano e de outros, 
não descritos no presente artigo, fica 
claro que certos grupos de bactérias, 
e em particular de bifidobactérias e 
lactobacilos, podem ser reconhecidos 
como sendo mais favoráveis para a 
nossa saúde do que outros.

flORA SAuDáVEl E O 
DESENVOlVImENTO 
DO cONcEITO 
pREbIóTIcO

O conceito prebiótico é um concei-
to nutricional, que cobre uma extensa 

pesquisa realizada nos últimos 15 a 20 
anos, orientada para dar suporte a uma 
flora intestinal saudável e que cresceu 
com observações precoces feitas nos 
anos de 1980, relacionadas à habili-
dade de certos oligossacarídeos de 
modular a composição da microflora.  
Estas observações foram ampliadas 
por Gibson e Roberfroid em 1995, 
que desenvolveram o conceito prebi-
ótico. Este conceito foi e é baseado 
na estimulação seletiva das bactérias 
intestinais que são associadas positi-
vamente com a saúde e bem estar do 
hospedeiro. Desde que o conceito foi 
definido pela primeira vez, ele foi obje-
to de uma intensa pesquisa nutricional, 
foi refinado e muito bem confirmado 
pelos cientistas em nível mundial, 
mais recentemente por um painel de 
especialistas ligados ao Internationa 
Life Sciences Institute (Roberfroid et 
al., 2010). Entre suas conclusões, o 
painel de especialistas confirmou que 
“o efeito prebiótico atualmente é um 
fato bem estabelecido cientificamente. 
Quanto mais dados se acumulam, mais 
será reconhecido que estas mudanças 
na composição da microbiota, especial-
mente o aumento das bifidobactérias, 
pode ser considerado como um marca-
dor de saúde intestinal”.

O EfEITO pREbIóTIcO 
- ElEmENTO DE umA 
flORA INTESTINAl 
SAuDáVEl

 Um efeito prebiótico estimula 
uma microflora apropriada e saudável. 
Considerando os principais grupos de 
bactérias no intestino, estas caracte-
rísticas são claramente desempenha-
das pelas bifidobactérias ou lactoba-
cilos, como mencionado acima.  Por 
outro lado, não há evidências para 
questionar seu potencial positivo (em 
oposição à flora prejudicial). Exata-
mente baixos níveis são mencionados 
com frequência quando o intestino 
está em um estado debilitado. Neste 
contexto, as bifidobactérias podem 
ser encaradas hoje como marcadores 
válidos de uma microflora intestinal 
saudável e um ecossistema colônico 
equilibrado.  

Nos últimos 15 anos, a Beneo e outras empresas do ramo alimentício apoiaram 
intensamente a pesquisa científica sobre prebióticos e oferecem ingredientes que 

dão suporte na manutenção de uma microflora saudável. Como resultado, a inulina 
e a oligofrutose da chicória são os prebióticos mais estudados até agora e são 

reconhecidas como tais. Mas ainda há muito a aprender e muitas perguntas a responder, 
inclusive a pergunta sobre o que conhecemos sobre as características de uma flora 

intestinal saudável. Neste artigo, Hélène Alexiou, Nutrition Communication Manager do 
Beneo-Institute, explica um conceito refinado de microflora saudável e como as fibras 

alimentícias, como a inulina e a oligofrutose, podem contribuir para ela. 

SAÚDE DIGESTIVA 
UMA VISÃO CIENTÍFICA 

SOBRE O PAPEL DAS 
FIBRAS ALIMENTARES

 A fISIOlOGIA 
DO TRATO 
GASTROINTESTINAl 
E A mIcROflORA 
INTESTINAl 

O trato gastrointestinal é hospe-
deiro de uma ampla população de 
microorganismos. E o cólon é, de 
longe, o que tem a maior densidade 
de bactérias no intestino, com 1.011 
a 1.012 UFC/grama. Desta forma, sua 
fisiologia é altamente controlada pela 
flora intestinal, notadamente através da 
fermentação de compostos indigeríveis 
e a formação de metabólitos secundá-
rios, como os ácidos graxos de cadeia 
curta (AGCC). Os substratos principais 
disponíveis para os micróbios colônicos 
são constituídos por carboidratos não 
digeríveis e proteínas. Enquanto que a 
fermentação dos carboidratos predomi-
nantemente pode ter efeitos benéficos, 
a fermentação das proteínas pode, por 
outro lado, aumentar as substâncias 

que têm efeitos tóxicos ou prejudiciais 
para o hospedeiro. Estes aspectos nos 
mostram o papel crucial que a micro-
flora tem na saúde colônica e humana.  

O cONcEITO DE 
flORA SAuDáVEl 

O conceito de flora saudável é um 
conceito nutricional ligado à saúde, 
que se refere ao conhecimento atual 
que temos sobre a microbiota em 
condições saudáveis (normobiose) e 
alteradas (disbiose). As características 
e metabolismo da própria flora tam-
bém podem ter um papel importante. 
Além disso, o conceito é baseado na 
probabilidade de que a estabilização de 
uma flora equilibrada e a manutenção 
da normobiose mantém o organismo 
saudável por mais tempo. Em outras 
palavras, uma flora saudável oferece 
uma carga menos prejudicial para o 
organismo do que uma flora que não 
se beneficia de uma estabilização pre-
biótica.   O conceito de flora saudável 
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condições saudáveis (normobiose) e 
alteradas (disbiose). As características 
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Mas o conceito de uma flora sau-
dável não significa que um indivíduo 
com uma composição “menos bené-
fica” da flora automaticamente de-
monstrará deficiências reconhecíveis 
em sua função corporal. Por isso não 
é surpreendente que avaliações ba-
seadas em critérios farmacológicos 
ou clínicos fracassam em concluir 

INulINA E 
OlIGOfRuTOSE - 
SEuS EfEITOS SObRE 
A mIcROflORA 
INTESTINAl 

Características para os 
prebióticos 

Desde a introdução do conceito 
prebiótico em 1995, foi realizado um 
volume considerável de pesquisas e 
julgou-se importante estabelecer crité-
rios claros para definir um prebiótico. 
Estes critérios compreendem a: 
•	 Não digeribilidade. 
•	 Fermentabilidade. 
•	 Estimulação seletiva do crescimento 

e/ou atividade metabólica de uma ou 
de um número limitado de bactérias 
intestinais associados de forma bené-
fica à saúde e bem estar.  
O último critério é definitivamen-

te a chave para demonstrar que um 
determinado ingrediente alimentício 
é um prebiótico. E também é o mais 
difícil de atender e que distingue um 
prebiótico de uma fibra alimentar fer-
mentável não prebiótica.  

Em uma recente avaliação realizada 
por um grupo de cientistas da ISAPP 
(International Scientific Association for 
Probiotics and Prebiotics), foi concluí-
do que apenas uns poucos ingredientes 
satisfazem o critério de classificação 
de um determinado constituinte 
alimentar como prebiótico, e é desta 
forma considerado atualmente como 
um prebiótico comprovado. Estes são 
frutanos tipo inulina, galactanos e 
lactulose (um açúcar não digerível, 
usado principalmente como laxante). 
Para outros ingredientes até agora, foi 
concluído que as evidências atualmen-
te não são tão convincentes como as 
dos frutanos e galactanos, porque ain-
da carecem de estudos de intervenção 
humana (Gibson et al. 2010).

DIfERENTES TIpOS DE 
pREbIóTIcOS 

Frutanos tipo inulina são car-
boidratos lineares polidispersos 
constituídos principalmente, mas 
não exclusivamente, de ligações 
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β-(2-1) frutosil-frutose. A inulina 
é derivada da raiz da chicória e 
é constituída de uma mistura de 
oligo- e polissacarídeos que são pra-
ticamente, todos, cadeias lineares 
de frutose com comprimentos de 
cadeia variáveis (GFn= 3 até ≥60). 
A oligofrutose é produzida através 
da hidrólise parcial da inulina e 
também é composta por ligações 
β-(2-1) frutosil-frutose de compri-
mentos de cadeia menores ((G)
Fn = 2-8). Da mesma forma que a 
inulina e a oligofrutose extraídas 
da raiz da chicória, os frutooligos-
sacarídeos de cadeia curta também 
podem ser produzidos através da 
síntese enzimática da sacarose, 
utilizando a frutosiltransferase.  A 
Orafti®Synergy1 da Beneo é uma 
inulina enriquecida com oligofru-
tose, combinando uma relação 
específica de oligofrutose e inulina 
de cadeia longa.

SólIDAS EVIDêNcIAS 
cIENTífIcAS -  
EfEITOS 
bENéfIcOS SObRE 
bIfIDObAcTéRIAS 
cOm A INulINA E A 
OlIGOfRuTOSE

O foco inicial principal sobre a 
inulina e a oligofrutose era relaciona-
do aos seus efeitos sobre a microbiota 
intestinal autóctone. Sua influência 
sobre a composição da microbiota 
colônica foi amplamente estudada 
e, com um número imponente de 
15 estudos de intervenção humana 
(Gibson et al. 1995, Tuohy et al. 
2001) atualmente, todos demons-
tram um crescimento consistente e 

seletivo, principalmente na contagem 
das bifidobactérias e, em alguns ca-
sos, em lactobacilos. A mudança efi-
ciente na composição da microbiota 
intestinal com o aumento do nível 
de bifidobactérias pode ser encarado 
como um marcador de uma flora 
saudável. Esta modulação seletiva foi 
demonstrada irrefutavelmente em vá-
rios grupos alvo, desde adultos saudá-
veis até crianças e idosos e pacientes 
sofrendo de doenças gastrintestinais. 
Além disso, foi demonstrado que a 
fermentação da  inulina e da oligofru-
tose resulta em um perfil favorável de 
metabólitos, ao aumentar de forma 
notável os ácidos graxos de cadeia 
curta (AGCC), ácido láctico e gases. 
Os AGCC e em particular o butirato 
são considerados como produtos 
finais metabólicos benéficos para a 
fisiologia colônica. Este aumento na 
produção de AGCC é também acom-
panhado por um decréscimo do pH lu-
minal. Por outro lado, os metabólitos 
potencialmente tóxicos, marcadores 
notáveis de uma atividade proteolíti-
ca, são reduzidos com o consumo da 
inulina e da oligofrutose.

cONcluSõES
A inulina e a oligofrutose têm sido 

um tópico de intensa pesquisa por 
mais de 15 anos. Seus efeitos sobre 
a composição e atividade fisiológica 
da microflora foram amplamente 
demonstrados, e o aumento consis-
tente observado em bifidobactérias 
é frequentemente associado com 
outros marcadores fisiológicos rele-
vantes, desta forma confirmando o 
fato de que frutanos apóiam a normo-
biose e uma flora intestinal saudável. 
O papel do cólon em um estilo de 
vida saudável foi subestimado por um 

longo tempo. Com o aumento das 
pesquisas relacionadas com o papel 
do intestino grosso e da microflora 
intestinal nas últimas duas décadas, 
está óbvio agora que esta parte do or-
ganismo tem um papel importante na 
manutenção da saúde e do bem estar.

bENEO-INSTITuTE
O Beneo-Institute é uma organiza-

ção que reúne a expertise das equipes 
da Beneo em Ciência Nutricional, 
Comunicação Nutricional e Assun-
tos Regulatórios. Ele atua como um 
organismo assessor para clientes e 
parceiros e abrange desde a aprovação 
de ingredientes, efeitos fisiológicos e 
composição nutricional até a comu-
nicação e rotulagem.  Os assuntos 
nutricionais chave que formam a 
base do trabalho do Beneo-Institute 
incluem o controle de peso, saúde 
digestiva, saúde óssea, desempenho 
físico e mental, os efeitos da dieta de 
baixa glicemia no contexto de uma 
alimentação saudável e prevenção de 
doenças, bem como a saúde dental. 

O Beneo-Institute facilita o acesso 
às mais recentes pesquisas e conhe-
cimentos científicos sobre todos os 
tópicos nutricionais e regulatórios 
relacionados com os ingredientes 
Beneo. Ele proporciona aos clientes 
e parceiros da Beneo uma orientação 
corroborada para algumas das ques-
tões mais críticas na indústria alimen-
tícia. A Beneo é uma divisão do Grupo 
Südzucker, emprega cerca de 900 
pessoas e tem unidades de produção 
na Bélgica, Chile, Alemanha e Itália.  

  * Hélène Alexiou é Nutrition 
Communication Manager do Beneo-Institute.

PrinciPaiS ProPriedadeS daS bifidobactériaS (de gibSon et al., 1995, modificado)

Propriedades gerais metabolismo energético metabolismo secundário
• Não patogênico, não 
toxigênico.
• Não associado com doenças.
• Frequentemente inferiores em 
disbiose.
• Mais elevado em bebês 
amamentados com leite 
materno.
• Baixo potencial inflamatório.

• Sacarolítico.
• Formação de ácidos orgânicos.
• Formação (intermediária) de ácido 
láctico.
• Redução do pH.
• Inexistência de formação de 
aminas.
• Inexistência de formação de 
sulfeto de hidrogênio.
• Inexistência de formação de nitritos.

• Produção de vitaminas.
• Produção de substância 
antimicrobial.
• Podem agir como 
imunomoduladores.
 • Não há formação de 
elementos químicos tóxicos.
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