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O eixo intestino cérebro
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Suplementação irregular



Reação de Maillard

D-aminoácidos

Phip

Amônia

- GABA

- Butirato

Encefalopatia hepática não alcoólica



Estabelecimento do Leaky gut
(ocludina, claudina, caderinas e zonulinas)





Os probióticos e seus “postbiotics”
“Microrganismo vivo que administrado na dose correta cause 
benefício ao hospedeiro” (Roy Fuller 1989) – Vida limitada
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Aerobios Anaerobios Microaerofilos



Probióticos tradicionais

Next generation probiotic (NGP)

Live Biotherapeutic Product (LBP) that is “a biological 
product that contains live organisms; is applicable to the 
prevention, treatment or cure of a disease or condition 
of human beings; and is not a vaccine (including 
genetically modified bacteria - FDA)



Melhores horários para administração Curava de crescimento bacteriano





Aumento da imunidade























• Lactobacillus plantarum 299v 

(Lp299v®)

• Lactobacillus bulgaricus Lb-87

• Lactobacillus paracasei DSM 13434

• Lactobacillus plantarum DSM 15312

• Lactobacillus salivarius Ls-33

• Lactobacillus brevis Lbr-35 

• Lactobacillus acidophilus La-14

• Bifidobacterium lactis Bl-04

• Lactobacillus paracasei Lpc-37 
• Lactobacillus casei Lc-11







Prebióticos:
“non-digestible food ingredients or substances that beneficially
affect the host by selectively stimulating the growth and/or
activity of one or a limited number of bacterial species already
resident in the colon, and thus attempt to improve host health”

Fibra solúvel:
“Qualquer carboidrato não digerível e fermentável.”

Inulina Polidextrose Alimentação



Fermentação



Meio de cultura para nossas bactérias



Paraprobióticos e as “Partículas microbianas”
MAMPs, (microbe associated molecular patterns)
PAMPs, (Pathogen associated molecular patterns)
Probiotical Cell Fragments (PCFs)





Anamnese:

• Nascimento: Cessária ou parto norma?

• Infância: Muitos acometimentos alérgicos?

• Rinites, Otites, Sinusites, dermatites.

•

• Antibióticoterapia? Quais?

• Corticóides?

• Consistência Fecal



Flutua?

Difícil higiene?

Cheiro?

Gases?

Dores? Alivia com a evacuação?

Intestino solto ou preso? Quantas vezes Evacua ao dia?

Meteorismo?

Cor



ho'oponopono



ho'oponopono colônico



Microbiota sinto muito



Microbiota me perdoe



Microbiota sou grato



Microbiota EU TE AMO!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO


