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de eczema em crianças com alto risco de atopia:
uma revisão sistemática
Probiotics and/or prebiotics use on the prevention of eczema
in children with high risk of atopy: a systematic review
Giovanna Delcole1, Leonardo Lerro1, Matheus Alves Alvares1, Natália de Santana Pinto1,
Rodrigo Ferreira Rodrigues1, Vera Esteves Vagnozzi Rullo1

RESUMO

ABSTRACT

O objetivo deste estudo foi encontrar a relação do uso de probióticos e/ou prebióticos na prevenção do desenvolvimento de
eczema atópico em crianças com alto risco. Foram utilizadas
para esta revisão as bases de dados MEDLINE, via PubMed,
SciELO e LILACS, com os seguintes descritores “(probiotics OR
prebiotics) AND (allergy) AND (eczema)”. Foram selecionados
ensaios clínicos randomizados publicados até janeiro de 2020,
sem restrição de idioma, em humanos, desde o nascimento até
os 18 anos de idade. Foram recuperados 247 artigos, sendo
cinco utilizados para análise. Quatro estudos não demonstraram
relação entre o uso de probióticos e/ou prebióticos e a prevenção
de eczema atópico em crianças de alto risco. Em contrapartida,
um dos trabalhos obteve associação positiva, porém restrito a
crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Foi concluído
nesta revisão que não existe relação entre o uso de probiótico e/
ou prebióticos em crianças de alto risco de atopia na prevenção
de eczema, com possível exceção em crianças com alergia ao
leite da vaca, com o desenvolvimento de eczema. É necessário
a realização de mais estudos em longo prazo para a confirmação
de real associação.

The aim of this study was to assess the relationship between the
use of probiotics and/or prebiotics and the onset of eczema in
children with high risk of atopy. PubMed, SciELO, and LILACS
databases were used with the following descriptors: “(probiotics
OR prebiotics) AND (allergy) AND (eczema).” Randomized clinical
trials published up to January 2020, with no language restriction,
involving humans from birth to 18 years of age were included.
In total, 247 articles were found, and five were included in the
analysis. Four trials did not show a relationship between the
use of probiotics and/or prebiotics and the prevention of atopic
eczema in high-risk children. In contrast, one clinical trial reported
a positive association, but restricted to children with cow’s milk
allergy. In conclusion, there is no relationship between the use of
probiotics and/or prebiotics and the onset of eczema in children
with high risk of atopy, with a possible exception for children with
cow’s milk allergy. Additional long-term studies are necessary to
confirm whether this association is true.

Descritores: Dermatite atópica, eczema, probióticos,
prebióticos.

Keywords: Atopic dermatitis, eczema, probiotics, prebiotics.

Introdução
O eczema atópico, também denominado como
dermatite atópica, é caracterizado, na fase aguda,
por uma lesão eczematosa mal definida, associada
a edema e vesículas e, na fase crônica, por placa

eczematosa bem definida, descamativa e com grau
variável de liquenificação. A fisiopatologia é multifatorial, incluindo fatores genéticos, alterações na barreira
cutânea e imunológicas. Sabe-se que pacientes atópi-
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cos apresentam predisposição hereditária a desenvolver hipersensibilidade mediada por IgE. Deste modo,
história pessoal e/ou familiar de doenças atópicas
conferem alto risco de desenvolver dermatite atópica
ao indivíduo. Dentre as consequências do eczema,
destaca-se o prurido, podendo variar desde leve
até intenso, comprometendo a qualidade de vida do
paciente e aumentando a suscetibilidade a infecções
cutâneas, podendo ser potencialmente grave1.
Cerca de 60% dos pacientes desenvolvem a
dermatite atópica no primeiro ano de vida2, predominantemente antes dos 2 anos3. O estudo International
Study of Wheezing in Infants (EISL), que avaliou a
prevalência de dermatite atópica no primeiro ano de
vida em países da América Central e Europa, encontrou taxas de dermatite atópica de 10,6% (Valencia,
Espanha) e 28,2% (San Pedro Sula, Honduras). Já
no Brasil, o estudo International Study of Asthma and
Allergies in Childhood (ISAAC), observou a porcentagem nacional de 11,5% em escolares de 6 a 7 anos,
e de 11,6% especificamente na Região Sudeste4.
Nos últimos anos, o uso de probióticos e prebióticos tem sido estudado na prevenção e terapêutica das
doenças alérgicas1. Sendo assim, a sua suplementação nos primeiros anos de vida é considerada uma
estratégia atrativa de prevenção primária desse grupo
de doenças, incluindo o eczema atópico. O seu uso é
baseado na observação de que a microbiota intestinal,
nos primeiros anos de vida, possui papel imunorregulatório importante, visto que a falta de equilíbrio em
sua composição pode aumentar a suscetibilidade a
alergias. Probióticos são microrganismos vivos que
contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal
por promoverem funções imunorregulatórias por
meio da indução celular T via TGF-β, aumentando a
produção de interleucinas regulatórias. Já os prebióticos são carboidratos não digeríveis que estimulam
a proliferação e/ou atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon, sendo assim, regulando
microbiota intestinal5.
A literatura atual ainda é controversa em relação
ao tema. Portanto, foi realizada esta revisão sistemática sobre o uso de probióticos ou prebióticos
na prevenção de doenças alérgicas, em especial o
eczema atópico em crianças de alto risco.

Metodologia
Esta revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados, realizado até dia 5 de maio
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de 2020, avaliou a relação entre o uso de probióticos
e/ou prebióticos e a prevenção de eczema em crianças com alto risco para o mesmo. Os artigos foram
selecionados através de uma estratégia de busca
estruturada nos bancos de dados MEDLINE, via
PubMed, SciELO e LILACS. Os seguintes descritores
de busca foram utilizados: (probiotics OR prebiotics)
AND (allergy) AND (eczema), assim como os seguintes termos do Medical Subjects Heading (Mesh):
probiotics, prebiotics, allergy, eczema.
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados
controlados em faixa etária pediátrica (do nascimento
aos 18 anos), com indivíduos de ambos os sexos,
que avaliaram a eficácia de probióticos e prebióticos
no tratamento do eczema atópico, sem restrições de
idioma para a análise.
Foram excluídos 59 artigos pelos seguintes motivos: (1) inclusão de gestantes ou lactantes tratadas
com probióticos e/ou prebióticos; (2) não avaliaram a
relação direta entre o uso de probióticos e/ou prebióticos no desenvolvimento de eczema; (3) trabalhos que
focaram no tratamento de uma população diagnosticada com dermatite atópica; (4) outros desenhos de
estudo que não foram excluídos com a aplicação do
filtro “ensaios clínicos randomizados”; (5) população
estudada de faixa etária não pediátrica; (6) crianças sem risco de atopia. Os estudos considerados
adequados foram submetidos à Escala de Jaddad6,
obtiveram pontuação maior ou igual a três, o que
pode ser observado na Tabela 1. Desta forma, cinco
ensaios clínicos randomizados foram incluídos para
análise. O processo de seleção dos artigos pode ser
observado na Figura 1.

Resultados
Os cinco trabalhos selecionados são ensaios
clínicos randomizados (ECR), sendo três deles
ECRs que avaliaram apenas probióticos, e dois que
avaliaram prebióticos. Totalizaram-se 649 pacientes
avaliados com probióticos e 966 com prebióticos. As
características de cada estudo estão detalhadas na
Tabela 2.
O estudo de Boyle e cols.7 avaliou 863 crianças de
0 a 18 meses. Alto risco para doença atópica foi determinado quando pelo menos um dos pais tivessem
história de doença alérgica documentada, confirmada
com prick test ou história de anafilaxia. Foram excluídos pacientes com história de: gemelaridade, anormalidades congênitas graves ou doença neonatal grave,
prematuridade ou baixo peso ao nascer e consumo de
fórmula com leite de vaca antes da randomização. As

Probióticos e/ou prebióticos na prevenção de eczema – Delcole G et al.

Arq Asma Alerg Imunol – Vol. 4, N° 2, 2020

Tabela 1
Escala de avaliação de qualidade (Escala Jadad)
Cabana
e cols.

Canani
e cols.

Soh
e cols.

Boyle
e cols.

Bozensky
e cols.

1. Há descrição da randomização?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

2. Há descrição dos vendamentos?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

3. Houve descrição de perdas de seguimento?

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

4. A randomização foi adequada?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

4

5

5

5

5

Perguntas

Pontuação total

Tabela 2
Escala de avaliação de qualidade (Escala Jadad) - características dos estudos selecionados

Artigo

Ano de publicação

Cabana
e cols.

Canani
e cols.

Soh
e cols.

Boyle
e cols.

Bozensky
e cols.

2017

2016

2009

2016

2015

Lactobacillus
rhamnosus GG
(LGG)

Bifidobacterium
longum (BL999) +
Lactobacillus
rhamnosus (LPR)

–

–

Probiótico

Lactobacillus
rhamnosus GG
(LGG)
		

Prebiótico
–
–
–
Oligossacarídeos
					

Galactooligossacarídeos

Grupo intervenção

92

131

127

432

60

Grupo controle

92

137

126

431

60

Amostra total

184

268

253

863

120

24 meses

36 meses

12 meses

6 meses

6 meses

Resultado - intervenção

28,7%

15,3%

22%

30,8%

–

Resultado - controle

30,9%

27,4%

25%

30,3%

–

Fórmula
hidrolisada
de caseína com
suplementação
do LGG
é superior à não
suplementação
do mesmo na
prevenção de
manifestações
alérgicas
no período
de 36 meses

Administração
de fórmula de
leite de vaca
suplementada
com probiótico
não demonstrou
efeito na
prevenção
de eczema ou
sensibilização
alérgica
no primeiro
ano de vida

Inexistência
de evidência
na prevenção
do eczema no
18° mês de vida
com uso
de fórmula
parcialmente
hidrolisada
contendo
mistura
específica de
polissacarídeos

Inacapacidade
de demonstrar
qualquer
benefício da
suplementação
com probiótico
na fórmula
hipoalergênica
em relação
à dermatite
atópica

Tempo de seguimento

Desfecho

Suplementação
de LGG durante
os primeiros 6
meses de vida
não aparenta
prevenir o
desenvolvimento
de eczema
ou asma nos
primeiros anos
de vida
		
		

183

184
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mães foram orientadas a interromper a amamentação
no período de 4 a 6 meses de idade da criança, de
acordo com protocolos internacionais. Sendo assim,
famílias que decidiram pelo uso da fórmula antes da
18ª semana foram randomizadas para intervenção
ou controle. Se a fórmula foi introduzida após a 18ª
semana, os pacientes não foram randomizados e
receberam fórmula comum de livre escolha, desta
forma, foram considerados grupo amamentado de
referência. Pacientes do grupo intervenção receberam
fórmula não ultrafiltrada hidrolisada baseada em whey

Figura 1
Fluxograma dos estudos incluídos na análise
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com uma mistura específica de oligossacarídeos
em concentração total de 0,8 g/100 mL. O tempo de
seguimento foi de 18 meses. O desfecho primário
avaliado foi a incidência cumulativa de eczema no
12º mês em crianças que iniciaram a fórmula antes
de 4 semanas (subgrupo “introdução precoce”). O
secundário, por sua vez, avaliou a incidência cumulativa de eczema no 12º mês em todas as crianças
randomizadas (subgrupo “todos os randomizados”).
Além disso, foi avaliado o tempo de início do eczema,
severidade do eczema por SCORAD (Scoring Atopic
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Dermatitis) no início da sua apresentação, sintomas
gastrointestinais e parâmetros imunológicos. Nesse
artigo o eczema foi diagnosticado pelo critério modificado de Hanifin e Rajka (rash pruriginoso pela face
e/ou extensores de curso crônico e recidivante). Sua
severidade e curso foram avaliados usando SCORAD
no momento do diagnóstico, 4 e 8 semanas depois.
Por fim, a conclusão desse estudo foi a inexistência
de evidência na prevenção do eczema no 18º mês
de vida com uso de fórmula parcialmente hidrolisada
contendo mistura específica de polissacarídeos.
Cabana e cols.8 conduziram estudo com 184 pacientes com predisposição à doença alérgica, sendo
necessário pelo menos um pai ou mãe com histórico
de asma. Foram considerados critérios de inclusão
o alto risco de manifestação alérgica conforme o
critério mencionado e pais fluentes em inglês ou espanhol. Excluíram-se indivíduos com deformidades
congênitas, doença aguda durante recrutamento ou
qualquer outra condição que afetasse a ingestão de
alimento ou o metabolismo. Outros dados que foram
levados em consideração na análise foram o tipo de
parto (cesariana vs. vaginal) e a duração do período
de amamentação. Os pacientes foram randomizados
em dois grupos de 92 indivíduos cada. O grupo intervenção recebeu uma cápsula diária, durante os seis
primeiros meses de vida, de 10 bilhões de unidades
formadoras de colônias (UFC) do Lactobacillus rhamnosus gg (LGG) com 225 mg de inulina; enquanto
o grupo controle recebeu, durante o mesmo período,
somente 325 mg de inulina. O desfecho primário
avaliado foi a incidência cumulativa de eczema no
12º mês, constatada no exame físico com base nos
critérios de Hanifin e Rajka ou mediante relato de
diagnóstico prévio por um clínico geral em duas ocasiões diferentes, segundo os pais. A conclusão foi que
em crianças de alto risco a suplementação precoce
de LGG durante os primeiros seis meses de vida não
aparenta prevenir o desenvolvimento de eczema ou
asma nos primeiros dois anos de vida.
Bozensky e cols.9 realizaram um estudo com 120
pacientes na faixa etária pediátrica, no qual foram
incluídas crianças a termo, contendo pais ou irmãos
com história positiva de alergias (como eczema
atópico, rinite alérgica e/ou asma), término da amamentação antes das 6 semanas de vida (com termo
de consentimento assinado por ambos os pais) e
com média de 6 a 8 semanas de idade. Os critérios
de exclusão foram crianças amamentadas, em uso
de alguma fórmula que não fosse hipoalergênica e
com desordens gastrointestinais. Vale ressaltar que
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no momento da inclusão as crianças passaram a
ser alimentadas com fórmula hipoalergênica. As
crianças foram randomizadas em grupo intervenção e controle. No primeiro, receberam fórmula,
com proteína hidrolisada e no segundo, receberam
fórmula idêntica com suplementação de 0,5 g/100
mL do prebiótico Galacto-oligossacarídeos (GOS). O
tempo de seguimento da pesquisa foi de 6 meses.
O desfecho primário avaliado foi a diferença entre a
média dos valores de SCORAD entre 3 e 6 meses de
idade do grupo controle e intervenção. No desfecho
secundário foram avaliados média de peso, altura,
circunferência cefálica, frequência e consistência de
evacuações, vômito, incidência de infecção e possíveis eventos adversos. O eczema foi mensurado
pelo critério SCORAD. A conclusão do artigo foi a
incapacidade de demonstrar qualquer benefício da
suplementação com prebiótico na fórmula hipoalergênica em relação à dermatite atópica.
No estudo realizado por Soh e cols.5, foram
selecionadas 245 crianças com alto risco para doença alérgica, sendo critério para tal, um parente de
primeiro grau diagnosticado com asma por médico,
rinite alérgica ou eczema e prick test de pele positivo
para os ácaros Dermatophagoides pteronyssinus e/
ou Blomia tropicalis. Essa população foi randomizada para receber, se alocadas para o grupo de
intervenção, fórmula com 60 mL de Bifidobacterium
longum (BL999) 1x107 UFC/g e Lactobacillus rhamnosus (LPR) 2x107 UFC/g diariamente durante os
seis primeiros meses de vida, e se alocadas para o
grupo controle, apenas a fórmula durante o mesmo
período. Para essa análise, foram incluídas crianças
de alto risco para doença alérgica conforme critério
já mencionado, idade gestacional de pelo menos 35
semanas, peso ao nascer maior que 2 Kg, ausência
de malformações congênitas ou doenças importantes. Os critérios de exclusão se baseiam em pais
incapazes mentalmente ou legalmente de seguir o
consentimento informado e pais que escolheram
amamentação materna exclusiva. O desfecho primário foi a incidência cumulativa de eczema, que
foi definido de acordo com o critério modificado de
Hanifin e Rajka, avaliado ao 12º mês de vida. Já a
avaliação do desfecho secundário foi a sensibilização
aos alérgenos via IgE sérico total e prick test. Foi
concluído que a administração precoce de fórmula
de leite de vaca suplementada com probiótico não
demonstrou efeito na prevenção de eczema ou
sensibilização alérgica no primeiro ano de vida em
crianças com alto risco.
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No estudo de Canani e cols.10, foram avaliadas,
por três anos, 220 crianças de 1 a 12 meses de
idade com suspeita de alergia à proteína do leite de
vaca (APLV) mediada por IgE. Essas crianças foram
acessadas através do relato de consecutivas idas ao
pediatra da família devido à recente ocorrência de
sinais e sintomas possivelmente relacionados a APLV
mediada por IgE. Tais crianças foram encaminhadas
a centros pediátricos de alergias terceirizados para
possível inclusão no estudo. Foram excluídas crianças
com história de anafilaxia induzida por APLV, síndrome enterocolítica induzida por proteínas alimentares,
outras alergias alimentares, outras doenças alérgicas,
eczema atópico não relacionado a APLV, desordem
eosinofílica do trato gastrointestinal, doença sistêmica
crônica, defeitos cardíacos congênitos, tuberculose
ativa, doenças autoimunes, imunodeficiência, síndrome inflamatória intestinal, doença celíaca, fibrose
cística, doenças metabólicas, malignidades, doença
pulmonar crônica, má formação dos tratos respiratório
e gastrointestinal, administração de prebióticos ou
uso de prebióticos durante quatro semanas antes
da avaliação. Inicialmente foi realizado prick test em
todas as crianças do trabalho que foram randomicamente alocadas em dois grupos. O grupo 1 recebeu
somente fórmula hidrolisada de caseína, e o grupo
2 a mesma fórmula com o probiótico Lactobacillus
rhamnosus GG (LGG) com dose variando entre
2,5x107 e 5x107 UFC/g. No artigo, o eczema atópico
foi diagnosticado baseado em prurido, distribuição
e morfologia típica, curso crônico ou recidivante e
história pessoal ou familiar de atopia. Como desfecho primário, observou-se a ocorrência de qualquer
manifestação alérgica (eczema, urticária, asma ou
rinoconjuntivite) durante os 36 meses de estudo.

No secundário, foi a aquisição de tolerância ao leite
de vaca no 12º, 24º e 36º mês. Concluiu-se que a
fórmula hidrolisada de caseína com suplementação
do LGG é superior à não suplementação do mesmo
na prevenção de manifestações alérgicas no período
de 36 meses.

Discussão
A incidência de eczema no trabalho de Cabana
e cols. foi de 30,9% no grupo controle, e de 28,7%
no grupo intervenção, com valor de p = 0,83, e intervalo de confiança (IC) = 0,59-1,53. Já Soh e cols.
obtiveram incidência de eczema de 25% no grupo
controle, e 22% no grupo de intervenção, com valor
de p = 0,53 e IC = 0,44-1,52. Boyle e cols. obtiveram
30,3% de casos de eczema no grupo controle, e
30,8% no grupo intervenção, com valor de p = 0.94
e IC = 0,71-1,37. No estudo de Bozensky e cols.,
o método de avaliação foi baseado na comparação
entre os resultados de ambos os grupos, segundo
o critério SCORAD. Nenhum dos trabalhos acima
citados demonstrou significância estatística, ou seja,
não houve relação entre o uso do probiótico e/ou
prebiótico e a prevenção do eczema. Já o trabalho
de Canani e cols. foi o único que resultou em associação estatisticamente significante, com incidência
de eczema de 27,4% no grupo controle, e 15,3% no
grupo intervenção, valor de p < 0,001 e intervalo de
confiança de -0,36 a -0,1. Valores estatísticos dos
artigos podem ser observados na Tabela 3.
Podemos observar que não houve homogeneidade quanto ao tipo de intervenção entre trabalhos.
Cabana e cols. e Canani e cols. utilizaram o probiótico Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), sendo que

Tabela 3
Resultados estatísticos dos artigos selecionados
Cabana
e cols.

Canani
e cols.

Soh
e cols.

Boyle
e cols.

Bozensky
e cols.

Incidência de eczema no grupo intervenção

28,7%

15,3%

22%

30,8%

–

Incidência de eczema do grupo controle

30,9%

27,4%

25%

30,3%

–

0,83

< 0,01

0,53

0,94

–

0,59 - 1,53

-0,36 - 0,1

0,44 - 1,52

0,71 - 1,37

–

Autor

Valor p*
Intervalo de confiança
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o primeiro o utilizou na dose de 1x107 UFC diárias,
enquanto o segundo utilizou entre 2,5x107 e 5x107
UFC/g, com nível garantido de pelo menos 1,46x107
UFC/g11. Vale ressaltar que esse trabalho foi o único
positivo e utilizou a maior dose de probiótico, podendo
ter sido um fator que influenciou tal resultado. Soh e
cols., por sua vez, foram os únicos que utilizaram dois
tipos de probióticos: Bifidobacterium longum (BL999)
+ Lactobacillus rhamnosus (LPR). Essa associação
pode ter interferido em resultados, potencialmente
positivos, que os probióticos teriam individualmente.
Boyle e cols. e Bosensky e cols., utilizaram prebióticos
como intervenção, uma mistura de oligossacarídeos
(scGOS, IcFOS e ácido pAOS) na concentração total
de prebióticos de 0,8 g/100 mL; e galacto-oligossacarídeos (GOS) à 0,5 g/100 mL, respectivamente.
Mesmo utilizando doses e associações de prebióticos
diferentes, ambos os trabalhos obtiveram resultados
negativos na prevenção do eczema.
Um fator importante que diverge entre os trabalhos
e deve ser analisado é o tempo de amamentação
que cada grupo recebeu, devido a efeitos como sua
interferência com a microbiota intestinal da criança e,
consequentemente, com o desenvolvimento de eczema. No estudo de Cabana e cols., a amamentação
materna teve mediana de duração de 10,5 meses,
enquanto em estudos como o de Bozensky e cols. e
Boyle e cols., durou, respectivamente, até 6 semanas
e entre 4 a 6 meses. Portanto, mesmo com durações
diferentes do tempo de amamentação, que seria
fator protetor no desenvolvimento de eczema, não
foi observado resultado estatisticamente significante
no estudo com maior duração do aleitamento.
Esta revisão da literatura avalia a população
pediátrica com alto risco para desenvolver eczema,
porém cada artigo considerou critérios diferentes
para essa classificação. Canani e cols. realizaram o
trabalho com crianças já diagnosticadas com APLV,
diferentemente dos outros trabalhos que levaram em
consideração apenas o histórico familiar de doença
atópica, o que pode explicar a associação positiva encontrada. Portanto, é possível que o uso do probiótico
LGG possa ser benéfico na prevenção de eczema,
especificamente para crianças já diagnosticadas
com alergia ao leite de vaca. Os trabalhos de Boyle
e cols., Bozensky e cols., e Soh e cols., por sua vez,
incluíram história de doenças alérgicas em familiares.
Já o trabalho de Cabana e cols. incluiu apenas um
tipo de doença, a asma, o que pode comprometer a
avaliação de outras crianças possivelmente atópicas
que se beneficiariam da intervenção com LGG.
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Os trabalhos de Canani e cols., Soh e cols. e
Boyle e cols. utilizaram o critério de Hanifin e Rajka
para caracterizar o eczema, que consiste em rash
pruriginoso pela face e/ou extensores de curso crônico e recidivante. Além desse critério, o trabalho de
Boyle e cols. avaliou também a severidade e curso
pelo SCORAD, ferramenta clínica amplamente utilizada na caracterização da extensão e gravidade do
eczema, no momento da apresentação do eczema
e após 4 a 6 semanas. O trabalho de Bozensky e
cols. foi o único que não utilizou nenhum critério
para diagnosticar de fato o eczema, foi utilizado o
SCORAD como forma de comparação clínica de
seu curso, sendo o objetivo do trabalho obter um
SCORAD menor ao final da intervenção comparado
com resultados iniciais. O trabalho de Cabana e
cols., além de utilizar o critério de Hanifin e Rajka,
também diagnosticou eczema a partir de relatos
de diagnósticos prévios feitos por médicos em pelo
menos duas ocasiões, o que potencialmente pode
ter introduzido vieses, por não se saber ao certo o
critério diagnóstico que foi utilizado.
Em relação à idade em que foi iniciada a intervenção, todos os trabalhos apresentaram semelhança,
uma vez que a administração de probiótico e/ou
prebiótico ocorreu durante os primeiros 6 meses de
vida. No entanto, a idade de avaliação foi variada:
Bozensky e cols. aos 6 meses, Soh e cols. e Boyle
e cols. aos 12 meses, Cabana e cols. aos 2 anos, e
Canani e cols. aos 41 meses (em média). Um maior
tempo de seguimento possivelmente é um fator que
possa interferir na positividade dos resultados, como
ocorreu no estudo de Canani e cols., com a maior
duração dentre os analisados. Estudos que acompanham o efeito do probiótico e/ou prebiótico a longo
prazo podem indicar resultados mais promissores
sobre possíveis relações entre seu uso na proteção
do desenvolvimento de eczema.
Como já citado, o único trabalho com resultado
positivo foi o de Canani e cols. Diversos fatores
podem ter contribuído para esse resultado: seleção
do critério de alto risco para o desenvolvimento de
eczema em crianças diagnosticadas com APLV, maior
tempo de seguimento, o que permite maior exposição a gatilhos ambientais e potenciais alérgenos, e
portanto maior chance de aparecimento do eczema;
e o fato do desenvolvimento de eczema não ter sido
o objetivo principal analisado. O foco do estudo foi o
aparecimento de manifestações alérgicas em geral
(eczema, urticária, asma, rinoconjuntivite), portanto,
o desenvolvimento de eczema, segundo os autores,
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deve apenas ser utilizado com o propósito de gerar
hipóteses.
A literatura atual é divergente em relação ao efeito
benéfico, ou não, dos probióticos na prevenção do
eczema. A World Allergy Organization (WAO)12, de
acordo com último guideline sobre o tema (2016),
afirma que poderia haver benefício, porém, com
evidência de baixa qualidade. Ressaltando que foram utilizados estudos de metodologia heterogênea,
com intervenção tanto na mãe (durante a gestação
e amamentação) quanto nas crianças, ao contrário
dos trabalhos incluídos nessa revisão, que abrangem
somente o uso em crianças. Além disso, o guideline
não especifica o momento de introdução da intervenção, a duração e o tipo de lactobacilo para tal
vantagem no uso dos probióticos.
Metanálises recentes também vão de acordo com
o encontrado em nosso estudo. Panduru e cols.13
(2015) conduziram uma metanálise utilizando probióticos na prevenção do eczema e concluíram que
pode haver um benefício caso fosse realizada a intervenção no período pré e pós-natal. Observaram, em
contrapartida, que o uso somente na fase pós-natal
não demonstrou benefício estatisticamente significativo. Zuccoti e cols.14 (2015) também concluíram que
parece haver um benefício do uso de probióticos na
redução do eczema, sobretudo, quando a administração é feita no momento pré-natal. Em oposição, no
trabalho de Azad e cols.15 (2013) não houve benefício
significativo na utilização neste mesmo momento.

Conclusão
Não foi demonstrado benefício no uso de probióticos e/ou prebióticos na prevenção do desenvolvimento de eczema quando administrados exclusivamente na população pediátrica de risco. Quando
utilizado como critério de risco somente crianças
diagnosticadas com APLV, observou-se associação
positiva. Logo, o uso de probióticos na prevenção
de eczema pode ter efeito positivo exclusivamente
nessa população, não tendo benefício aparente em
crianças com os demais critérios de risco.
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