
 

 

 

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 

 

 

 

 

 

 Promove uma melhor imunidade ao organismo; 

 

 Auxilia na regulação da glicemia; 

 

 Auxilia na regulação dos níveis do colesterol; 

 

 Atividade societógena; 

 

 Melhora a digestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Saccharomyces cerevisiae, popularmente chamada de leverdura da cerveja é uma 

importante levedura fonte de polissacarídeos como os β-glucanos (> 75%). Estes 

polissacarídeos possuem atividade sacietógena, melhoram a digestão, auxiliam na 

regulação da glicemia e dos níveis de colesterol, além de promover a imunidade do 

organismo. São classificados como alimentos funcionais protetores da saúde. 

 
Indicações e Ação Farmacológica 

Os β-glucanos provenientes da Saccharomyces cerevisiae, são polissacarídeos 

classificados como fibras alimentares solúveis. Essas fibras aumentam a viscosidade 

do bolo alimentar, melhorando a digestão, a absorção dos nutrientes e promovem 

saciedade através da regulação do apetite. A β-glucana prejudica a interação das 

enzimas pancreáticas com o substrato e, dessa forma, diminui a digestão e absorção 

de carboidratos, limitando o aumento da glicemia pós-prandial. Em associação com 

uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis, auxiliam na redução do 

colesterol total e de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) por meio da regulação do 

metabolismo em casos de síndromes metabólicas.  

Os β-glucanos encontradas em fungos, leveduras e algas marinhas são reconhecidos 

imunoestimulantes contra doenças infecciosas e cânceres. Outra atividade 

demonstrada em meados dos anos 80 foi a sua capacidade para estimular a 

hematopoiese de um modo análogo ao fator estimulante de colónias de monócitos de 

granulócitos (CSF). De modo dose-dependente, favorecendo a geração de células 

estaminais e progenitoras mieloides e eritroide. 

Os β-glucanos também protegem contra a infecção tanto por bactérias como por 

protozoários em vários modelos experimentais e demonstraram aumentar a eficácia 

antibiótica em infecções com bactérias resistentes a antibióticos. O efeito protetor dos 

β-glucanos foi demonstrado na infecção experimental por Leishmania major e L. 

donovani, C. albicans; Toxoplasma gondii; Streptococcus spp. e Staphylococcus 



 

 

aureus. Talvez o efeito mais pronunciado dos β-glucanos consista no aumento da 

fagocitose e proliferação de fagócitos profissionais - granulócitos, monócitos, 

macrófagos e células dendríticas. Neste sentido, os macrófagos são constituintes do 

sistema imune não específico (inato, não-adaptativo) que reconhecem certas 

moléculas na superfície de microrganismos invasores, denominadas coletivamente 

como padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). Independente de seu 

nome, os PAMPs não são exclusivos apenas para patógenos, mas são fundamentais 

para a sobrevivência e patogenicidade de um determinado microrganismo. Os PAMPs 

diferem das moléculas hospedeiras, não estando sujeitos a variabilidade e são 

evolutivamente altamente conservados. Biopolímeros diferentes, incluindo os β-

glucanos, pertencem aos PAMPs e são capazes de induzir/ estimular os receptores 

dos macrófagos, explicando o estimulo sobre sua capacidade fagocitária 

(NOVAK, M. & VETVICKA, V. 2008). 

 

 

Dosagem e Modo de usar 

250mg uma vez ao dia. 

 

 

Contraindicações 

 

Não apresenta estudos em relação à toxicidade e contraindicações.  
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