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RESUMO 
 
A adoção de uma dieta saudável associada à prática regular de atividade física é 
fundamental na prevenção e tratamento do sobrepeso visando evitar um quadro 
clínico característico de obesidade, cujas consequências para a saúde podem variar 
do aumento de reações inflamatórias do organismo à redução dos mecanismos de 
defesa que são comprometidos em decorrência do aumento de tecido adiposo. 
Alimentos fermentados por microrganismos probióticos como bifidobactérias são alvo 
de investigação, tendo em vista esta capacidade destes organismos em modular a 
microbiota e/ou os metabólitos produzidos por ela favorecendo a sua saúde. Neste 
sentido, um leite desnatado adicionado do probiótico Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis HN019 e edulcorante estévia foi desenvolvido e caracterizado. A viabilidade do 
probiótico durante o processo de fermentação (14h), armazenamento refrigerado 
(5ºC) e resistência à simulação das condições gástricas e entéricas por 60 dias, foram 
avaliadas. O produto pronto para o consumo apresentou alta contagem do 
microrganismo probiótico e excelente taxa de sobrevivência ao longo dos 60 dias 
refrigerado e após simulação. A combinação de B. lactis HN019 e estévia atribuíram 
características funcionais ao produto considerado como probiótico, mesmo não sendo 
caracterizado como leite fermentado devido à sua baixa acidez. Para avaliar o efeito 
do probiótico, sessenta e nove indivíduos com sobrepeso foram selecionados e 
divididos em dois grupos: grupo controle, que ingeriu leite esterilizado (n = 33) e grupo 
probiótico (n = 36) que consumiu o leite probiótico durante 60 dias. Os efeitos de B. 
lactis foram avaliados por dados antropométricos: perímetro da cintura e do quadril e 
cálculo de índice de massa corporal (IMC). Também foram avaliados pressão arterial, 
parâmetros bioquímicos: colesterol total, HDL, LDL, insulina basal, glicose e dosagens 
das citocinas: interleucinas (IL) 2, 4, 6 e 10, fator de necrose tumoral (TNF-α) e 
interferon (IFN-γ) em amostras sanguíneas dos voluntários nos tempos zero e aos 60 
dias de tratamento. Após ingestão diária de 80 mL do leite probiótico, o grupo 
probiótico apresentou redução significativa na circunferência da cintura e na 
circunferência do quadril (p = 0,002 e p = 0,015, respectivamente) e nas citocinas pró-
inflamatórias TNF-α (p = 0,038) e IL-6 (p = 0,01). Não houve redução (p>0,05) de 
colesterol total, LDL e glicose em comparação com o grupo controle. Em conclusão, 
estes dados mostraram efeitos do B. lactis HN019 na redução citocinas pró-
inflamatórias, o que pode levar à melhora do sistema imunomodulador com 
consequente redução dos fatores de risco cardiovasculares e de resistência à insulina 
em pacientes com sobrepeso.  
 
Palavras-Chave: Probiótico. Imunidade. Citocinas. IL-6. TNF-Α Obesidade. 
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ABSTRACT 
 

The adoption of a healthy diet associated with the regular practice of physical activity 
is essential in the prevention and treatment of overweight in order to avoid a 
characteristic clinical condition of obesity, whose health consequences can vary from 
the increase of inflammatory reactions of the organism to the reduction of defense 
mechanisms that are compromised as a result of increased adipose tissue. Foods 
fermented by probiotic microorganisms such as bifidobacteria are subject of research, 
considering this ability of these organisms to modulate the microbiota and/or the 
metabolites produced by it favoring the host health. In this sense, a skimmed milk 
added with the probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 and stevia 
sweetener was developed and characterized. Probiotic viability during fermentation 
(14h), refrigerated storage (5ºC) and resistance to simulation of gastric and enteric 
conditions for 60 days was evaluated. The ready-to-eat product showed high viable 
cell counts of the probiotic microorganism an excellent survival rate throughout 60 days 
refrigerated and after simulation. The combination of B. lactis HN019 and Stevia 
attributed functional characteristics to the product considered as probiotic, even though 
it is not characterized as fermented milk due to its low acidity. In order to evaluate the 
probiotic effects, sixty-nine overweight individuals were selected and divided into two 
groups: control group (n = 33), untreated who ingested sterilized milk and probiotic 
group (n = 36) who consumed probiotic milk for 60 days. The effects of B. lactis were 
evaluated by anthropometric data: waist and hip circumferences and body mass index 
(BMI). Were also evaluated blood pressure, biochemical parameters: total cholesterol, 
HDL, LDL, basal insulin, glucose and cytokine dosages: interleukins (IL) 2, 4, 6 and 
10, tumor necrosis factor (TNF-α) and interferon (IFN-γ) in blood samples from 
volunteers at time zero and at the end of the 60 days of treatment. After daily intake of 
80 mL of probiotic milk, the probiotic group showed a significant reduction in waist and 
hip circumference (p = 0.002 and p = 0.015, respectively) and in the proinflammatory 
cytokines TNF-α (p = 0.038) and IL-6 (p = 0.01). There were no reduction (p>0.05) of 
total cholesterol, LDL and glucose compared to the control group. In conclusion, these 
data showed effects of B. lactis HN019 on reducing proinflammatory cytokines, which 
may lead to the improvement of the immunomodulatory system with consequent 
reduction of cardiovascular risk factors and insulin resistance in overweight patients. 
 
 
Keywords: Probiotics. Immunity. Cytokines. IL-6. TNF-Α. Obesity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
O sobrepeso é uma enfermidade cujas consequências afetam negativamente 

a saúde dos indivíduos, portanto, tem implicações diretas na saúde pública mundial. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2016 mais de 1,9 bilhão de adultos 

tinham excesso de peso. Destes, mais de 650 milhões eram obesos (OMS, 2018).  

O sobrepeso e a obesidade não são causados somente por um desequilíbrio 

energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas, mas também por 

influência de fatores ambientais, comportamentais, psicológicos, fisiológicos e 

genéticos. Além disso, o desequilíbrio da microbiota do trato gastrointestinal (TGI) tem 

sido fortemente associada à obesidade (LEY et al., 2006; SANZ; SANTACRUZ; 

GAUFFIN, 2010; ZHANG et al., 2009). Adicionalmente, a perda de massa corpórea 

tem sido relacionada à níveis elevados de bifidobactérias no TGI (MILLION et al., 

2012; SANZ; SANTACRUZ; GAUFFIN, 2010). 

A obesidade é caracterizada por um baixo grau de inflamação crônica no tecido 

adiposo branco (TAB) (TRAYHURN; WOOD, 2004). O tecido adiposo é subdividido 

em tecido adiposo  marrom (TAM) e TAB, onde o TAM apresenta função termogênica, 

enquanto o TAB armazena energia e produz citocinas pró-inflamatórias, dentre 

elas a interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), que interferem 

no sistema imunológico (HAUSMAN et al., 2001). 

A relação da microbiota intestinal e doenças humanas sugere a necessidade 

de desenvolvimento de novos produtos com o objetivo de restaurar o equilíbrio do TGI 

e, consequentemente, a saúde do hospedeiro. 

A linhagem Bifidobacterium lactis HN019 é considerada um probiótico em 

potencial por sua capacidade de resistir às condições impostas pelo TGI (MEILE et 

al., 1997; PRASAD et al., 1998) e tem sido estudada e aplicada em produtos lácteos 

probióticos, sendo reconhecida como uma bactéria promotora de saúde, sobretudo na 

melhoria da resposta imune (BOGSAN et al., 2014; MILANI et al., 2013).  

Recentemente, o nosso grupo relatou os efeitos de B. lactis HN019 em 

pacientes com síndrome metabólica cuja dieta foi suplementada com leite probiótico 

durante 45 dias (BERNINI et al., 2016). O grupo que ingeriu o leite probiótico mostrou 

efeitos favoráveis sobre composição corporal, perfil lipídico e biomarcadores 

inflamatórios (TNF-α e IL-6) em comparação com o grupo controle, sem nenhum 
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tratamento. Os dados deste trabalho nos instigaram a questionar o efeito da linhagem 

em indivíduos com menor grau de adiposidade, bem como contrastar os dados com 

um grupo controle que também tenha usado leite, já que o leite por si contém 

componentes bioativos que podem alterar o metabolismo (ZEMEL, 2004). Assim, o 

objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da B. lactis HN019 nos parâmetros 

antropométricos e marcadores bioquímicos e relacionados ao sistema imune em 

pacientes com sobrepeso, cuja dieta foi suplementada com leite probiótico com adição 

de edulcorante, o que permitirá ser utilizado por pessoas que fazem dieta com 

restrição de açúcar, durante 60 dias.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Trato gastrointestinal e sua microbiota 

 

O intestino humano é colonizado por trilhões de microrganismos comumente referidos 

como microbiota intestinal. O trato gastrointestinal (TGI) forma uma rede complexa e 

dinâmica com a interação entre várias células da mucosa do intestino e suas 

moléculas do sistema imunológico, nutrientes e a microbiota residente (autóctone). 

Esta rede funciona como um sistema multi-camada semi-permeável, que permite a 

absorção de nutrientes e macromoléculas necessários para processos metabólicos e, 

por outro lado, protege o indivíduo de microrganismos potencialmente invasivos. Há 

uma simbiose entre o hospedeiro e a microbiota intestinal ao longo do TGI, qualquer 

alteração em um destes é capaz de modificar toda a homeostase (BOURLIOUX et al., 

2003; LOPETUSO et al., 2014).  

Ao nascer, o trato gastrointestinal é essencialmente estéril e a colonização microbiana 

do intestino começa em lactentes imediatamente após o nascimento, sendo seus 

primeiros colonizadores Enterobacteriaceae sp., Enterococcus sp. e Lactobacillus sp. 

(anaeróbios facultativos) e gradualmente Bifidobacterium sp., Bacteroides sp. e 

Clostridiacea sp. vão se estabelecendo, contribuindo para uma diminuição progressiva 

dos microrganismos anaeróbios facultativos em relação aos anaeróbios estritos. 

 O gênero Bifidobacterium spp. torna-se dominante no TGI rapidamente, quando há 

aleitamento materno da criança e decai ao desmame (BOURLIOUX et al., 2003). Por 

outro lado, se for amamentada artificialmente, o domínio será de Bacteroides sp. 

(BOURLIOUX et al., 2003).  A partir de três anos de idade, a microbiota intestinal se 

torna semelhante a de adultos, permanecendo praticamente estável ao longo do 

tempo na vida adulta, onde Bacteroidetes sp. e Firmicutes sp. normalmente dominam 

essa  microbiota (TOJO et al., 2014). Na senescência, novas mudanças aparecem e 

a microbiota de pessoas idosas difere-se novamente, com aumento nas contagens de 

Escherichia coli, clostrídios e lactobacilos e uma diminuição de bifidobactérias 

(MARIAT et al., 2009; O’SULLIVAN et al., 2013). 

No TGI saudável, a colonização da microbiota é diferente e regionalizada. A nível 

gástrico existe uma concentração total de 103 UFC/mL, no intestino delgado entre 102 

e 109 UFC/mL e no intestino grosso, entre 104 e 1012 UFC/mL (LOPETUSO et al., 

2014). Variações de espécies acontecem devido ao tipo de amamentação quando 
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recém-nascido, genética, hábitos alimentares, habitat, estado de saúde e  estado 

fisiológico do hospedeiro (BOURLIOUX et al., 2003; TOJO et al., 2014). 

O efeito das interações entre microrganismos e o trato gastrointestinal é observado 

em animais mantidos em ambientes isentos de contaminação e posteriormente 

colonizados por probióticos. Imediatamente após a exposição aos microrganismos do 

lúmen, o número de linfócitos intra-epiteliais aumenta muito. Os centros germinativos 

com células produtoras de imunoglobulinas surgem rapidamente nos folículos e na 

lâmina própria, e as concentrações de imunoglobulinas aumentam substancialmente 

no plasma (GUARNER; MALAGELADA, 2003). 

A microbiota autóctone pode impedir a adesão de bactérias transientes e 

regular a difusão paracelular para os tecidos subjacentes do hospedeiro. É capaz de 

reconhecer microrganismos comensais e patogênicos da microbiota, modulando 

assim a tolerância imunológica e resposta a patógenos através de um complexo de 

células imunes que estão em estreito contato com a camada de muco e o epitélio 

intestinal, constituindo uma barreira física superficial (LOPETUSO et al., 2014). 

Disbioses na composição e função da microbiota podem afetar profundamente 

o metabolismo, ocasionando o desenvolvimento de gordura, intolerância à glicose, 

diabetes e inflamação sistêmica provocar desordens crônicas e desenvolver doenças 

inflamatórias intestinais (DII), e outros distúrbios gastrointestinais, incluindo a gastrite, 

úlcera péptica, síndrome do intestino irritável e até mesmo câncer de estômago e 

cólon (LIU et al., 2010; LOPETUSO et al., 2014; NAGPAL et al., 2012; TOJO et al., 

2014). 

 

2.2 Fatores de risco associados ao sobrepeso e obesidade 

 

A World Health Organization (WHO, 2018) define sobrepeso e obesidade como 

“acúmulo anormal ou excessivo de gordura, que podem prejudicar a saúde”. A 

classificação de sobrepeso e obesidade em adultos é determinado através do Índice 

de massa corporal (IMC), que relaciona peso e altura. O IMC de indivíduos com 

sobrepeso é de 25,0 a 29,9Kg/m2 e com obesidade é igual ou maior de 30,0Kg/m2 

(WHO, 2018).  

O aumento do IMC é um fator de risco para o surgimento de inúmeras 

comorbidades que prejudicam a qualidade de vida e agravam o prognóstico dos 

pacientes, tais como: diabetes, doenças cardiovasculares, distúrbios músculo-
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esqueléticos e câncer (GUH et al., 2009). A circunferência da cintura (CC) é uma 

medida amplamente utilizada para a avaliação da gordura abdominal, sugerindo que 

este seja um melhor indicador de excesso de gordura visceral e resistência insulínica 

em comparação ao IMC (SELLERS et al., 2008). 

Segundo a World Health Organization, em 2016 mais de 1,9 bilhão de adultos 

tinham excesso de peso. Destes, mais de 650 milhões eram obesos (WHO, 2018). 

Este dado impacta diretamente na ocorrência de variados graus de doenças, e por 

consequência ocasiona gastos à saúde pública. 

Um dos fatores principais para o desenvolvimento de resistência à insulina e 

diabetes do tipo II é a obesidade, que por alterar metabólitos, aumenta a concentração 

de interleucina-6 (IL-6), diminuindo a expressão do receptor de insulina, há também 

aumento de fator de necrose tumoral α (TNF-α), que diminui a transdução de sinal 

pela insulina (KAHN; HULL; UTZSCHNEIDER, 2006).   

Os mecanismos relacionados ao ganho de peso e a hipertrofia dos adipócitos 

são relacionados à compressão dos vasos sanguíneos do TAB, provocando hipóxia e 

morte de alguns adipócitos. É desencadeado uma resposta inflamatória, estimulando 

assim uma quimiotaxia de macrófagos e induzindo a expressão de marcadores 

inflamatórios, como a IL-6 e TNF-α (CANCELLO; CLÉMENT, 2006). 

A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória. Ela e seu receptor são produzidos no 

TAB, principalmente o TAB visceral, além de serem produzidos em outros órgãos, 

como no fígado. Em indivíduos obesos, suas concentrações sanguíneas se associam 

ao aumento da resistência à insulina (MORENO-INDIAS et al., 2016) e a indução de 

hipertrigliceridemia através do aumento de lipoproteína de densidade muito baixa 

(VLDL) (TILG et al., 2008). 

O TNF-α é uma citocina imunomodulatória e pró-inflamatória, que regula o 

acúmulo de gordura no organismo pela ação direta nos adipócitos, induzindo a 

apoptose e inibindo a receptação de AGL e liberando AGL pela via lipolítica. A principal 

fonte de liberação dessas substâncias são os macrófagos presentes no tecido 

adiposo, sendo que sua produção é induzida por triglicerídeos e ácidos graxos livres 

(LI et al., 2007). 

As células T auxiliares (Th1 e Th2) tem participação na atividade do sistema 

imunológico, onde as Th1 são responsáveis por secretar citocinas pró-inflamatórias: 

IL-2, o TNF-α e o interferon-gama (IFN-γ) e a Th2 regulam as respostas imunitárias 

humorais, modulando a atividade das células Th1 com a produção de IL-4, IL-5, IL-10 
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e IL-13, diminuindo a inflamação local (NAGPAL et al., 2012).  

Estudos demostraram que a microbiota saudável do cólon possui uma 

produção elevada de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e aumento da produção 

de peptídeos semelhantes a glucagon 1 e 2 (GLP-1 e GLP-2) e peptídeo YY (PYY) 

que ativam mecanismos responsáveis pelo aumento da saciedade e diminuição da 

ingestão alimentar (TREMAROLI, BÄCKHED, 2012; TURNBAUGH et al., 2006). Esta 

microbiota também tem o papel de modular os lipopolissacarídeos (LPS) plasmáticos 

já que o aumento das concentrações sanguíneas de LPS, associado a dietas ricas em 

gorduras, levam à inflamação, comuns no sobrepeso e na obesidade (BESTED; 

LOGAN; SELHUB, 2013; CANI et al., 2008; MILLION et al., 2013). 

Neste contexto, tanto a relação entre comunidade microbiana e desordens 

metabólicas, como o sobrepeso e a obesidade, podem ser alteradas com o uso de 

probióticos. Estes têm sido empregados na modulação da microbiota intestinal, com 

melhorias na perda de peso.  

 

2.3 Probióticos 

 

A Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO (FAO), WHO e 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) definem probióticos como 

microrganismos vivos, que quando administrados em doses adequadas, conferem 

benefícios à saúde do hospedeiro (FAO/WHO, 2001; BRASIL, 2016). 

Ao selecionar um microrganismo, alguns critérios devem ser observados para 

que o mesmo seja considerado probiótico. Os probióticos devem possuir propriedades 

adequadas a fim de que sejam produzidos e incorporados em alimentos sem perder 

sua viabilidade e funcionalidade durante a vida útil do produto, habilidade de 

sobreviver às defesas inatas no trato gastrintestinal, incluindo sobrevivência à acidez 

gástrica e aos sais biliares. Uma vez presentes no intestino, devem ser capazes de 

aderir às células da mucosa intestinal e colonizá-la, produzindo substâncias 

antimicrobianas para patógenos. Esses microrganismos devem ainda ser seguros e 

capazes de exercer efeitos benéficos à saúde humana (PARVEZ et al., 2006).  

Para exercer um impacto benéfico à saúde, a concentração de probióticos no 

produto deve atingir níveis adequados. Muitos estudos recomendam a ingestão diária 

de pelo menos 108 e 109 UFC por porção no produto a ser consumido (BERNINI et 

al., 2016; DAPOIGNY et al., 2012; GRANATO et al., 2010; MENG et al., 2016; SHAH, 
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2000). Adicionalmente, é importante salientar  que os efeitos atribuídos a probióticos 

são linhagem-específicos, de forma que estudos com uma espécie ou linhagem não 

podem ser extrapolados para outras, mesmo aquelas estreitamente relacionadas 

(BERTAZZONI, et al. 2013; FAO/WHO, 2002; GUEIMONDE; SALMINEN, 2006, HILL 

et al., 2014).  

Os probióticos promovem diversos efeitos benéficos ao hospedeiro, dentre eles 

destacam-se: melhora no metabolismo da lactose, prevenção de infecções intestinais, 

de diarreia, de gastrenterite, redução da incidência de tumores, modulação do sistema 

imune, controle da síndrome do intestino irritado e de outras doenças inflamatórias 

intestinais, alívio dos sintomas de alergia alimentar em crianças, redução do nível de 

colesterol total e LDL e aumento da lipoproteína de alta densidade (HDL), melhora de 

eczema atópico, cicatrização de feridas, rejuvenescimento da pele, prevenção e 

tratamento de doenças bucais, de infecção periodontal, melhora da halitose e 

prevenção de cárie dentária, melhora dos distúrbios psiquiátricos relacionados com o 

estresse, tais como ansiedade e depressão (ISOLAURI; SALMINEN; OUWEHAND; 

2004; PARVEZ et al., 2006;  SHAH, 2007; SHI et al., 2016).  

Probióticos também favorecem a atividade fagocítica inespecífica dos 

macrófagos alveolares, por ação sistêmica, devido à secreção de mediadores que 

estimulam o sistema imunomodulador (CROSS, 2002).  

Os microrganismos dos gêneros Lactobacillus sp. e Bifidobacterium sp. são os 

mais utilizados como probióticos. Pesquisadores e a indústria de alimentos tem 

apresentado interesse no gênero Bifidobacterium sp. nas últimas décadas, devido aos 

efeitos funcionais que o gênero apresenta (GOPAL; PRASAD; GILL, 2003; HE et al., 

2002; HSIEH; CHOU, 2006; SHAH, 2007).  

 

2.3.1 Genêro Bifidobacterium spp.  

 

As bifidobactérias foram descobertas por Henri Tissier em 1899 a partir de um 

isolado de fezes de crianças amamentadas por leite materno. Devido à morfologia em 

Y, recebeu a denominação de Bacillus bifidus e incluída ao genêro Lactobacillus. 

Somente no século XX sua classificação foi alterada para o genêro Bifidobacterium 

sp., devido ao sequenciamento do genoma (BOTTACINI et al., 2014; LEAHY et al., 

2005).  

O gênero Bifidobacterium sp. pertence ao Filo Actinobacteria, Classe 
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Actinobacteria, Ordem Bifidobacteriales e Família Bifidobacteriaceae, é composto por 

48 espécies reconhecidas, agrupadas em seis principais grupos filogenéticos 

(BOTTACINI et al., 2014; MASCO et al. 2004; RUSSEL et al., 2011). A Tabela 1 

apresenta alguns efeitos das principais espécies. 

 

Tabela 1 – Principais espécies de Bifidobacterium sp. e seus efeitos benéficos à 
saúde.  

ESPÉCIES BENEFÍCIOS 

B. bifidum Prevenção de diarreia. 

B. breve Redução dos sintomas da doença do intestino irritável. 

B. lactis 

Imunomodulação; capacidade de inibir bactérias patogênicas como 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli 0157:H7, Salmonella 

typhimurium e rotavírus; melhora da microbiota do TGI humano; 

adesão a linhagens de células humanas; redução da obesidade e de 

risco cardiovascular em pacientes de síndrome metabólica e redução 

da incidência e prevalência de doenças comuns na infância. 

B. adolescentis  Estimulação do sistema imune. 

B. longum 

Aumentar a concentração sérica de colesterol HDL ao desejado; 

melhora do colesterol LDL / HDL em proporção; redução das 

concentrações séricas de colesterol total; redução da intolerância à 

lactose; estimulação do sistema imune. 

B. animalis Prevenção e tratamento de diarreia e diarreia aguda em crianças. 

  Fonte: Adaptado de Prasanna; Grandison; Charalampopoulos (2014). 

 
 

Bifidobacterium sp. são microrganismos Gram-positivos, típicos habitantes da 

microbiota intestinal humana e de outros mamíferos, aves e insetos. Sã0 

caracterizados por serem catalase negativa, não produtores de gás, sacarolíticos, 

imóveis, não formadores de esporos, formato de bastonetes irregulares, por vezes 

dispostos em pares. Apresentam temperatura ideal de multiplicação de 39°C a 42°C. 

São anaeróbios, embora algumas espécies como a B. lactis, possuam uma certa 

tolerância ao oxigênio (MEILE et al., 1997). São ácido tolerantes, cujo pH ótimo para 

multiplicação é entre 6,5 e 7,0. Cepas de B. animalis conseguem sobreviver à 

exposição em pH 3,5 (LEAHY et al., 2005). 
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Diferem das bactérias láticas homo e heterofermentativas na forma de 

fermentação da glicose, produzindo ácido acético e ácido láctico na forma L(+) na 

proporção molar de 3:2. A enzima chave desta via metabólica fermentativa é a frutose-

6-fosfato-fosfocetolase (F6PPK), quebrando a frutose-6- fosfato em acetil-fosfato e 

eritrose-4-fosfato. Essa enzima pode ser usada como marcador taxonômico na 

identificação do gênero, mas não permite a diferenciação entre as espécies, por ser o 

único gênero bacteriano de origem intestinal que apresenta essa via fermentativa 

conhecida como “via bífida” (MODLER; McKELLAR; YAGUCHI, 1990). Todas as 

espécies fermentam glicose, galactose, frutose e lactose, com exceção de B. gallicum, 

que não utiliza lactose (WARD; ROY, 2005). 

 
 

2.3.1.1 Bifidobacterium lactis 

 

Descrita por Meile et al. (1997) como Bifidobacterium lactis, foi reclassificada 

como B. animalis subsp. lactis devido à sua distinção fenotípica em relação à 

subespécie animalis (MASCO et al., 2004). B. lactis HN019 é comercializada pela 

Dupont (HOWARU® Bifido) e pela Fonterra (DR10™ ou DR20™).   

A linhagem B. lactis HN019 possui capacidade de sobrevivência pela 

passagem pelo TGI, devido a alta resistência ao baixo pH do estômago e alta 

tolerância para sais biliares in vitro (MEILE et al., 1997; PRASAD et al., 1998) e 

apresenta capacidade de adesão em quantidade elevada em diferentes tipos de 

células do epitélio intestinal (GOPAL et al., 2001), considerada portanto um probiótico 

em potencial. 

Bifidobacterium lactis HN019 é uma linhagem que possui vários efeitos 

relacionados á saúde, especialmente o de modular o sistema imunológico para a ação 

anti-inflamatória e exclusão de enteropatogenos  (BERNINI et al., 2016; LIU et al., 

2010; NAGPAL et al., 2012).  

Vários são os benefícios desta linhagem relacionados a estudos humanos, 

animais e in vitro, como: imunomodulação (ARUNACHALAM; GILL; CHANDRA, 2000; 

BERNINI et al., 2016; GOPAL et al., 2001); capacidade de inibir bactérias patogênicas 

como Staphylococcus aureus, Escherichia coli 0157:H7, Salmonella typhimurium e 

rotavírus (GOPAL et al., 2001; SAZAWAL et al., 2004; SHU et al., 2000; SHU; GILL, 

2001; SHU; QU; GILL, 2001); promoção do equilíbrio da microbiota do TGI humano; 

adesão a linhagens de células humanas (GOPAL; PRASAD; GILL, 2003); 
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sobrevivência no trânsito do trato intestinal humano (ARUNACHALAM; GILL; 

CHANDRA, 2000; GOPAL; PRASAD; GILL, 2003); redução da obesidade e de risco 

cardiovascular em pacientes com síndrome metabólica (BERNINI et al., 2016), 

redução da incidência e prevalência de doenças comuns na infância (SAZAWAL et 

al., 2004); segurança e boa tolerância quando administrado a crianças desde o 

nascimento (DEKKER et al., 2009). 

 

2.4 Alimentos funcionais 

 

Alimentos são considerados funcionais quando possuem nutrientes ou 

substâncias que além de fornecer as funções nutricionais básicas visam produzir 

efeitos benéficos à saúde, no controle ou redução de doenças (MELO, 2010; 

HASLER, 1998). 

A legislação brasileira não possui uma definição específica de alimento 

funcional. No entanto, a Anvisa regulamenta esse tipo de alimento de acordo com a 

Resolução n. 19, de 30 de abril de 1999, trazendo diretrizes para alegação de 

propriedades funcionais e/ou de saúde ou conforme a Resolução n. 2, de 7 de janeiro 

de 2002, que estabelece as classificações das substâncias bioativas e probióticos 

isolados. 

É necessário observar alguns pontos na incorporação dos probióticos em 

alimentos. O primeiro é que a linhagem probiótica deve ser compatível  com o tipo de 

alimento, assegurando a sobrevivência probiótica nas condições de processamento e 

armazenamento do produto (NAGPAL et al., 2012). 

O uso de microrganismos probióticos em diferentes produtos alimentícios está 

em evidência, devido ao melhor entendimento sobre seu papel na saúde do 

hospedeiro. Atualmente, a fonte de fornecimento de probióticos é encontrada 

pricipalmente em leites fermentados.  

Há muitos alimentos lácteos, fermentados ou não, com adição de 

bifidobactérias, incluindo leite, iogurte, sorvetes, sobremesas, queijo, bebidas, 

biscoitos e leite em pó (PRASANA; GRANDISON;  CHARALAMPOPOULOS, 2014).    

Os probióticos exercem diversas funções em produtos lácteos, algumas 

relacionadas ao processamento, como por exemplo, a produção de características 

sensoriais desejáveis através da formação de ácidos e compostos aromáticos, como 

acetaldeído em iogurtes. Ocorre ainda um aumento da vida de prateleira devido à 
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produção de compostos com possível ação microbiana e a produção de ácido lático, 

reduzindo o pH do produto, o que desfavorece o crescimento de bactérias 

deteriorantes. Além disso, probióticos melhoram o valor nutricional do produto ao 

liberar aminoácidos livres ou ao sintetizar vitaminas (D’AIMMO et al., 2012; PARVEZ 

et al. 2006). 

Muitas bifidobactérias, adicionadas aos produtos lácteos, podem não resistir à 

exposição ao ácido durante ou após a fermentação, ou ao oxigênio durante a 

distribuição e estocagem refrigerada, e/ou ao ácido estomacal humano após ingestão 

(MAUS; INGHAM, 2003). Contudo a linhagem B. lactis HN019 pós acidificação baixa 

por produzir  ácido acético e  láctico na proporção molar de 3:2 (DE VRIES; 

STOUTHAMER, 1967; SIDARENKA; NOVIK; AKIMOV, 2008), ser tolerante ao 

oxigênio em baixas concentrações (MEILE et al.,1997) e possuir um histórico de uso 

seguro como probiótico na promoção da saúde do consumidor (MEILE; LE BLAY; 

THIERRY, 2008). 

As tendências de elevação do mercado atual voltado a alimentos funcionais 

são fortemente associadas ao comportamento dos consumidores em preferir 

alimentos saudáveis. Assim, a  procura por alimentos probióticos visando a melhora 

da saúde tem aumentado. Isso tem beneficiado o segmento de aplicação de 

probióticos em alimentos e bebidas (GRANATO et al., 2010) O mercado mundial de 

produtos com probióticos superou US$ 35,9 bilhões em 2016. O segmento de 

alimentos e bebidas foi o que mais cresceu, respondendo por mais de 85% da receita 

total. Neste cenário,  os produtos lácteos tiveram grande representatividade e esta 

tendência deverá continuar até 2024 (MARKET RESEARCH REPORT, 2018).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a capacidade do microrganismo probiótico Bifidobacterium lactis HN019 

em alterar parâmetros antropométricos e o seu efeito no sistema imunológico de 

indivíduos com sobrepeso. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Produzir e caracterizar um leite probiótico contendo Bifidobacterium lactis 

HN019 adicionado de edulcorante; 

Avaliar os possíveis efeitos do produto nos dados antropométricos de 

indivíduos com sobrepeso; 

Avaliar a capacidade deste produto em alterar o sistema imune através da 

dosagem de marcadores bioquímicos. 
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RESUMO 
 
A adoção de hábitos alimentares saudáveis se tornou prioridade para muitos 
consumidores, aumentando assim, o interesse por alimentos funcionais, 
principalmente os que contêm ingredientes funcionais e poucas calorias. Neste 
estudo, um leite desnatado adicionado do probiótico Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis HN019® e edulcorante estévia foi desenvolvido e caracterizado quanto a 
composição físico-química. A viabilidade do probiótico durante o processo de 
fermentação (14h), armazenamento refrigerado (5ºC) e resistência à simulação das 
condições gástricas e entéricas por 60 dias, também foram avaliadas. Adicionalmente, 
o produto foi avaliado por julgadores não treinados através de um teste de preferência 
e intenção de compras, comparando-o a um leite probiótico com sacarose e um leite 
probiótico não adoçado. O produto pronto para o consumo após um dia de refrigeração 
apresentou alta contagem de B. lactis HN019® com 9,04 log UFC/mL, teor de acidez 
de 0,38% (ácido lático), pH 5,34. A viabilidade foi reduzida em apenas um ciclo 
logarítmico durante os 60 dias de armazenamento, com decréscimo do pH e um 
pequeno aumento de acidez no produto (p<0,05). Após a simulação das condições 
gastrointestinais, a B. lactis HN019® apresentou taxa de sobrevivência no dia 1 de 
98% e após período de 60 dias, 83%. Na avaliação sensorial o leite probiótico com 
edulcorante teve boa aceitabilidade com 83% de aprovação pelos julgadores e que 
provavelmente comprariam o produto pela escala do teste de intenção de compra. O 
produto pode ser caracterizado como leite desnatado probiótico light. Seu sabor 
suave, devido à baixa acidez, alta viabilidade e resistência ao trato gastrintestinal do 
probiótico, e o baixo conteúdo calórico o diferencia dos leites fermentados comerciais, 
o que pode atender à um nicho de mercado pouco explorado para consumidores com 
restrições calóricas e que valorizam o consumo de alimentos funcionais como os 
probióticos. 
 
Palavras-chave: Alimento funcional; Bifidobactéria; Fermentação; Análise sensorial; 
Estévia.  
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ABSTRACT 
 
The adoption of healthy eating habits has become a priority for many consumers, thus 
increasing interest in functional foods, especially those that contain functional 
ingredients and are low in calories. In this study, a skimmed milk added with the 
probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019® and stevia sweetener was 
developed and characterized in terms of physicochemical composition. The viability of 
the probiotic during fermentation (14h), refrigerated storage (5ºC) and resistance to 
simulation of gastric and enteric conditions for 60 days were also evaluated. 
Additionally, the product was evaluated by untrained panelists through a preference 
test and purchase intent, comparing it to a probiotic milk with sucrose and an probiotic 
milk not sweetened. The ready-to-eat product after one day of refrigeration showed 
high viable cell counts of the B. lactis HN019® of 9,04 log CFU/mL, acid content of 
0.38% (lactic acid), pH 5.34. The viability was reduced in only 1 logarithmic cycle during 
the 60 days of cold storage, with decrease and a small increase pH in acidity of the 
product (p<0.05). Following the simulation of gastrointestinal conditions, B. lactis 
HN019® had survival rate at day 1 of 98% and after 60 days, 83%. In the sensory 
analysis, the probiotic milk with sweetener had good acceptability with 83% approval 
by the panelists and would probably buy the product by the scale of purchase intent 
test. The product developed in this study can be characterized as probiotic skim milk 
light, Its mild taste due to the low acidity, high viability and resistance to probiotic 
gastrointestinal tract, and low caloric content differentiates it from commercial 
fermented milks, which may attend a poorly explored market niche for consumers 
requiring caloric restrictions who value the consumption of functional foods such as 
probiotics. 
 
Keywords: Functional food; Bifidobacteria; Fermentation; Sensory analysis; Stevia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente valorização da qualidade de vida e da prevenção de doenças 

aumenta o interesse do consumidor por alimentos funcionais, como produtos 

adicionados de probióticos e/ou alimentos com baixo valor calórico, cujas 

características têm sido bem exploradas e atendem a nichos de mercado bem 

definidos.  

“Probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em 

quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro” (FAO/WHO, 

2002; HILL et al., 2014).  Para os probióticos exercerem suas propriedades funcionais, 

devem ser tolerantes ao ambiente ácido do estômago e aos sais biliares e alcançarem 

o intestino em alto número de células ativas e viáveis (VANDENPLAS; HUYS; DAUBE, 

2015).  Ademais, a seleção de cepas probióticas deve contemplar a sua capacidade 

em manter viabilidade e atividade funcional durante toda a vida útil do produto (SHORI, 

2016).  

 A legislação brasileira (BRASIL, 2016) ou órgãos reguladores internacionais, 

como a FAO (FAO/WHO, 2001) não determinam a quantidade de células probióticas 

adequadas para promoção de efeitos benéficos, no entanto, muitos estudos 

recomendam a ingestão diária de pelo menos 108 e 109 UFC/porção do produto 

(BERNINI et al., 2016; DAPOIGNY et al., 2012; GRANATO et al., 2010; MENG et al., 

2016; SHAH, 2000). Além disso, os efeitos atribuídos à probióticos são linhagem 

específica, de forma que estudos com uma espécie ou linhagem não podem ser 

extrapolados para outras, mesmo aquelas estreitamente relacionadas (BERTAZZONI, 

et al. 2013; FAO/WHO, 2002; GUEIMONDE; SALMINEN, 2006,; HILL et al., 2014). 

Os microrganismos dos gêneros Lactobacillus sp. e Bifidobacterium sp. são os 

probióticos mais importantes comercialmente (CHARTERIS et al., 1998; SOCCOL et 

al., 2010). Bifidobacterium sp. é um gênero dominante e considerado benéfico entre a 

diversificada microbiota do trato gastrointestinal humano (BRICZINSKI et al., 2009). A 

linhagem Bifidobacterium lactis HN019® é considerada um probiótico em potencial por 

sua capacidade em resistir às condições do trato gastrointestinal (MEILE et al., 1997; 

PRASAD et al., 1999), por modular a microbiota intestinal, inibir a adesão de 

enteropatógenos e reduzir a obesidade e o risco cardiovascular em pacientes 

portadores de síndrome metabólica (BERNINI et al., 2016; LIU et al., 2010; NAGPAL 

et al., 2012).  
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A demanda por novos produtos, associado à melhor conscientização dos 

potenciais benefícios destes componentes para a saúde do consumidor vem 

aumentando. Existe pouca oferta no mercado de produtos lácteos contendo 

probióticos e edulcorantes naturais. Os glicosídeos de estévia são edulcorantes 

naturais de baixo valor energético, que podem ser utilizados por pacientes diabéticos 

e fenilcetonúricos, bem como por pessoas com sobrepeso e obesas (CHRISTAKI et 

al., 2013). 

Os principais glicosídeos de esteviol encontrados nas folhas de Stevia 

rebaudiana (Bertoni) (THIYAGARAJAN; VENKATACHALAM, 2012) são o 

rebaudiosídeo A e o esteviosídeo (GARDANA; SCAGLIANTI; SIMONETTI, 2010) que 

tem o poder adoçante 250-300 vezes maior que o da sacarose (SOEJARTO et al., 

1983). Possui alto grau de estabilidade, o que permite aplicação em uma variedade 

de produtos lácteos, bebidas, confeitaria e outros alimentos (BOILEAU; FRY; 

MURRAY, 2012). Adicionalmente, S. rebaudiana contém importantes antioxidantes 

naturais como flavonóides e vários fenólicos, taninos, óleos essenciais e outros 

compostos (CHRISTAKI et al., 2013).   

A inovação por bebidas naturalmente saudáveis e funcionais, é impulsionada 

diretamente pela valorização crescente da qualidade de vida e da prevenção de 

doenças. As tendências de elevação do mercado atual voltado para estes alimentos 

está fortemente associado ao comportamento dos consumidores, que no último 

relatório global, O mercado mundial de produtos com probióticos superou US $ 35,9 

bilhões em 2016, o segmento de alimentos e bebidas foi o que mais cresceu, 

respondendo por mais de 85% da receita total. Neste cenário, os produtos lácteos 

tiveram grande representatividade e esta tendência deverá continuar até 2024 

(TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2018). 

Neste contexto, este trabalho objetivou desenvolver e caracterizar um leite probiótico 

contendo B. lactis HN019® e edulcorante estévia, avaliando a capacidade de 

multiplicação, manutenção da bactéria no produto e sua resistência nas simulações 

gastrointestinais in vitro. O leite probiótico também foi avaliado quanto a aceitação 

sensorial e intenção de compras, comparando-o a duas formulações, um leite 

probiótico com sacarose e o mesmo produto não adoçado. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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2.1 Viabilidade e capacidade de acidificação de B. lactis HN019® durante fermentação 

lática e durante vida útil até 60 dias de armazenamento. 

 

O desenvolvimento de B. lactis HN019® foi monitorado a cada 2h, durante 14h 

pela medida do pH (pHmetro, Curitiba, PR), acidez titulável expressa como % de ácido 

lático (AOAC, 2016) e contagem de células viáveis.  

Para contagem de B. lactis, foram utilizadas diluições seriadas em água 

peptonada tamponada 0,1% (p/v) (Oxoid, Cambridge, UK). Diluições de 10-1 a 10-8 

foram plaqueadas em profundidade em ágar MRS (de Man, Rogosa e Sharpe - Kasvi, 

São José dos Pinhais, Brasil) enriquecido com L-cisteína (Labsynth, Diadema, Brasil), 

conforme Casteele et al. (2006) com modificações na concentração de cisteína de 

0,05% para 0,3% (p/v). As placas de Petri foram incubadas à 37°C/72 horas em 

anaerobiose (Anaerobac, Probac®, Brasil).  

O produto envasado foi armazenado sob refrigeração a 5±1°C e a viabilidade, 

pH e acidez de B. lactis HN019® foi monitorada durante a produção (dia 0) e após 1, 

7, 14, 21, 30, 45 e 60 dias de armazenamento. 

 

2.2 Produção do leite probiótico 

 

Foi utilizada a linhagem comercial Bífido HOWARU® - Bifidobacterium lactis 

HN019® (DupontTM, Cotia, Brasil), liofilizada, armazenada a -18°C até o uso. 

O leite probiótico foi preparado utilizando uma base com leite em pó desnatado 

reconstituído – LDR (Confepar, Londrina, Brasil) a 10% (p/v), esterilizado à 121°C/15 

min.  Posteriormente, resfriado à temperatura ambiente. A cultura B. lactis HN019® foi 

adicionada diretamente ao leite (Direct Vat Set) na concentração de 0,1% (p/v) e 

incubado a 37°C/14h.   

Após fermentação, o leite probiótico foi resfriado (5ºC), o coágulo foi quebrado 

e adicionado 0,05% (v/v) de aroma idêntico ao natural de baunilha (Duas Rodas 

Industrial, Jaraguá do Sul, Brasil) e 0,01% (p/v) de edulcorante estévia (Linea, 

Anápolis, Brasil). A bebida foi envasada assepticamente em frascos plásticos de 80 

mL (Inplavel, Joinville, Brasil) previamente esterilizados e armazenados sob 

refrigeração (5±1ºC) por 60 dias. As características físico-químicas e microbiológicas 

do produto pronto para consumo foram avaliadas em triplicata. 
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2.3 Análises físico-químicas 

 

O produto pronto para consumo foi avaliado fisico-quimicamente. Os valores 

de pH foram determinados em potenciômetro digital (Tecnal, modelo Tec-5, 

Piracicaba, Brasil).  

Acidez total (% ácido lático) foi determinada através de titulação com NaOH 

0,1mol/L (Anidrol, Diadema, Brasil) na presença do indicador fenolftaleína, medindo o 

teor de ácido lático. O teor de cinzas, proteínas e extrato seco total (EST), foram 

determinados de acordo com as normas definidas pelo AOAC (2016). O teor de 

gordura foi determinado pelo método de Gerber (CASE; BRADLEY; WILLIAMS, 1985) 

e o teor de carboidratos determinado por diferença (BRASIL, 2003). Todas as análises 

foram efetuadas em triplicata. 

 

2.4 Análises microbiológicas  

 

O produto final foi submetido a testes microbiológicos para a quantificação de 

coliformes à 45°C (Caldo verde brilhante, Oxoid, Cambridge, UK) pela metodologia 

proposta por Silva et al. (2001) e detecção de Salmonella através do método Reveal 

2.0®, licenciado pela AOAC (2011) (Neogen, Lansing, USA) conforme preconiza a 

legislação brasileira (BRASIL, 2001). Contagem de bolores e leveduras (Placa 3M™ 

Petrifilm™, St. Paul, USA) foram realizadas em atendimento à Norma FIL 94B: 1990 

(BRASIL, 2007) e por precaução devido à manipulação. 

 

2.5 Ensaio in vitro para avaliação da sobrevivência de Bifidobacterium lactis HN019® 

sob simulação das condições gastrointestinais 

 

A avaliação in vitro da sobrevivência do probiótico B. lactis HN019® em leite 

refrigerado submetido à simulação das condições gástrica e entéricas foram 

realizadas de acordo com o método descrito por Souza, Gioielli e Saad (2017), com 

modificações, conforme descrito abaixo. Os ensaios in vitro do produto foram 

realizados após 1 e 60 dias de armazenamento sob refrigeração (5±1ºC). Para 

enumerar o HN019® antes e depois do teste in vitro, as amostras foram coletadas 

inicialmente (tempo 0) e após 2h (primeiro passo - após a fase gástrica), 4h (após a 
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fase entérica I, intestino delgado), e 6h após o início do ensaio (após a fase entérica 

II, intestino grosso).  

Para o procedimento do ensaio in vitro foram coletados 10 mL da amostra 

diluída em solução de NaCl 0,5%, e transferida para 3 frascos estéreis, totalizando 9 

frascos contendo as amostras para todo o ensaio. O pH dos frascos foi ajustado para 

1,9-2,2 com HCl 1N. As enzimas pepsina (da mucosa gástrica suína, Sigma-Aldrich, 

St. Louis, EUA) e lipase (lipase Amano de Penicillium camemberti, Aldrich Chemical 

Company Inc., Milwaukee, EUA) foram adicionadas às amostras para atingir uma 

concentração de 3 g/L e de 1,3 mg/L, respectivamente. Os frascos foram incubados a 

37°C, com agitação de 150 r.p.m em banho-maria metabólico (Dubnoff MA-095, 

Marconi, Piracicaba, Brasil), durante 2 horas (fase gástrica).  

No próximo passo (fase entérica I), o pH das amostras foi aumentado para 4,2-

5,0 utilizando uma solução alcalina pH 12 (NaOH 1N, PO4H2Na·2H2O e água 

destilada). A bile (bile bovina, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) e pancreatina (de 

pâncreas suíno, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) foram adicionadas para atingir uma 

concentração de 5 g/L e de 1,6 g/L, respectivamente. As amostras foram incubadas 

novamente a 37°C por 2 horas sob agitação. No último passo, o pH foi aumentado 

para 6,7-7,0 usando a mesma solução alcalina. Nesta etapa a bile e pancreatina foram 

ajustadas a uma concentração de 7,95 g/L e 0,79 g/L, respectivamente. As amostras 

foram incubadas a 37°C por 2 horas sob agitação (fase entérica II), alcançando 6h do 

ensaio in vitro. 

A enumeração de B. lactis HN019® foi realizada como descrito no item2.1 em 

alíquotas coletadas de amostras em triplicata após 0h, 2h, 4h e 6h do ensaio in vitro 

(três frascos diferentes do mesmo ensaio para cada vez). Todos os resultados foram 

apresentados como log UFC/mL de leite probiótico. 

Para avaliar a sobrevivência de Bifidobacterium lactis HN019® durante a 

simulação das condições gastrointestinais, a taxa de sobrevivência foi determinada 

de acordo com Ustunol e Gandhi (2001), através do seguinte cálculo: Taxa de 

sobrevivência (%) = log UFC/mL N1 / log UFC/mL N0 x 100, onde N1 = contagem total 

viável de B. lactis HN019® após exposição das condições gastrintestinais simuladas 

in vitro (6h) e N0 = contagem total viável de B. lactis HN019® antes da exposição a 

condições gastrintestinais simuladas in vitro (0h). As taxas acima de 70% ou menos 

de 30% são consideradas como satisfatórios ou inaceitáveis, respectivamente, e os 

valores entre esses dois limites são considerados fracos. 
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2.6 Análise Sensorial 

 

A avaliação sensorial foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana 

da Universidade Norte do Paraná, Paraná, Brasil (número de processo 

67602217.1.0000.0108) (Anexo A). A análise sensorial foi realizada em cabines 

individuais sob luz branca com 101 julgadores não treinados, estudantes e membros 

da equipe de funcionários da Universidade Norte do Paraná, com idade entre 18 e 60 

anos, conforme a ficha de avaliação sensorial (Anexo B). Os participantes foram 

informados dos detalhes, riscos e benefícios da pesquisa através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

Para a análise sensorial foram produzidas três formulações: leite probiótico com 

0,01% de estévia (conforme descrito no item 2.1), leite probiótico com 4% de açúcar 

e leite probiótico sem qualquer tipo de adoçante. Os produtos foram envasados em 

frascos de 50 mL, mantidos a 5 ± 1°C e identificados com códigos aleatórios de três 

dígitos. Todas as formulações foram caracterizadas pela viabilidade do probiótico (log 

UFC/mL), pH e acidez (% ácido lático). 

 Os produtos foram avaliados por teste de ordenação por preferência, no qual 

os julgadores foram solicitados a listar as amostras em ordem de preferência quanto 

a formulação mais preferida, intermediária e formulação menos preferida, em relação 

aos atributos doçura, acidez e preferência geral. O teste de intenção de compra foi 

conduzido usando a escala de cinco pontos no qual 1 = 'decididamente não 

compraria', 2 = 'provavelmente não compraria', 3 = 'talvez sim/talvez não', 4 = 

'provavelmente compraria' e 5 = 'decididamente compraria' (DUTCOSKI, 2013). Os 

julgadores avaliaram os três produtos simultaneamente. 

 

2.7 Análises estatística  

A análise estatística dos resultados obtidos para caracterização físico-química 

e microbiológica foi realizada utilizando o software STATISTICA v.13.0 (Statsoft, 

Tulsa, OK, EUA). Para verificar a homogeneidade de variâncias utilizou-se o teste de 

Hartley e para análise da normalidade o teste de Shapiro-Wilk. A análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para determinar diferenças significativas (P <0,05) para cada 

parâmetro analisado entre os tempos de armazenamento. As diferenças foram 
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detectadas usando o teste post hoc Tukey. O resultado da análise sensorial foi 

calculada através de médias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Produção do Leite Probiótico 

 

Bactérias probióticas são comumente utilizadas para fermentação lática, os 

chamados leites fermentados obtidos, por diminuição do pH e coagulação do leite 

(BRASIL, 2007). O leite produzido utilizando a cultura B. lactis HN019® apresentou pH 

final de 5,34 e teor de acidez de 0,38% (ácido lático) (Tabela 1), o que não o classifica 

como leite fermentado. Para ser considerado um leite fermentado, o produto deve ter 

acidez entre 0,6 a 2,0% conforme a legislação brasileira vigente, mas é considerado 

um leite cultivado probiótico, por conter > 106 UFC/mL de bifidobactérias de acordo 

com a Norma FIL, 117A:1988 (BRASIL, 2007).  

As bifidobactérias são usadas para fermentação do leite de modo limitado, pois, 

embora o leite seja um meio que contêm nutrientes essenciais, aminoácidos e 

pequenos peptídeos, ele não é uma matriz adequada para o crescimento deste gênero 

de bactérias, que não possui atividade proteolítica essencial (PRASANNA; 

GRANDISON; CHARALAMPOPOULOS, 2014). Devido ao seu lento crescimento no 

leite, as bifidobactérias geralmente são usadas em combinação com outras bactérias 

do ácido lático (BAL) para produção de lácteos fermentados (SHAH, 2000). 

Durante a fermentação, no tempo zero se observou alta contagem da bactéria 

8,26 log UFC/mL, ocorrendo redução significativa (p<0,05) até 4h de cultivo, o que 

pode ser atribuído à adaptação do microrganismo ao meio. Posteriormente, a bactéria 

retomou a multiplicação, voltando ao nível inicial. Concomitantemente, ocorreu 

redução do pH e aumento da acidez, que variaram muito discretamente do início ao 

fim da fermentação (Tabela 1). 

O tempo de fermentação foi superior à produção de fermentados lácteos 

tradicionais, cujos processos ocorrem em 3,5 a 6h (DAVE; SHAH, 1997; THAMER; 

PENNA, 2006).  No entanto, a fermentação de 14h foi determinada como adequada 

para a produção do leite probiótico, uma vez que neste tempo o produto apresentou 

coagulação, sabor suave e aroma típico de fermentado lácteo. 
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Tabela 1 – Multiplicação de B. lactis HN019, pH e acidez titulável durante a 
fermentação do leite a 37°C. 

Tempo 
(horas) 

Contagem 
(log UFC/mL) 

pH 
Acidez 

(% ácido láctico) 

0 8,26 ± 0,07a 6,03 ± 0,02a 0,26 ± 0,01b 

2 8,22 ± 0,15b 5,70 ± 0,05b 0,28 ± 0,02a 

4 8,25 ± 0,08b 5,59 ± 0,06b 0,29 ± 0,02b 

6 8,28 ± 0,09a 5,53 ± 0,05b 0,33 ± 0,02b 

8 8,33 ± 0,04a 5,38 ± 0,01b 0,35 ± 0,03b 

14 9,09 ± 0,06a 5,23 ± 0,01c 0,38 ± 0,03b 

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão (n=9). Os dados são médias de 3 
repetições independentes.  
Letras diferentes sobrescritas na mesma coluna denotam diferença significativa entre si pelo teste de 
Tukey (p<0,05).  
Fonte: Dos autores. 

 

A produção de pouco ácido lático ocasiona um tempo prolongado de 

fermentação, e isso pode ser explicado pelo metabolismo típico de bifidobactérias, 

que produzem ácido acético e lático na proporção molar de 3:2 (DE VRIES; 

STOUTHAMER, 1967; SCARDOVI; SGORBATI; ZANI, 1971; SIDARENKA; NOVIK; 

AKIMOV, 2008). 

Segundo Kailasapathy e Chin (2000) quando a temperatura de incubação 

ocorre a 37°C em tempo prolongado e a fermentação termina em pH maior que 5 há 

um melhor crescimento das bifidobactérias no leite e sobrevivência durante o 

armazenamento em produtos lácteos fermentados. Além disso, fermentações muito 

longas ocasionam a presença de acidez acética descaracterizando o produto, com 

consequente redução da aceitação sensorial (RODRIGUES et al., 2011). 

B. lactis HN019® apresenta maior produção de acetato em comparação com 

outras cepas de bifidobactérias avaliadas à mesma temperatura (CHICK et al., 2001; 

ØSTLIE et al., 2003). Nosso grupo de pesquisas observou este fenômeno para esta 

linhagem, usando quantificação de ácidos orgânicos por espectrometria de 

ressonância magnética nuclear (RMN) (dados em processo de publicação), 

condizendo com o estudo de Rodrigues et al. (2011). 

  

3.2 Caracterização do produto 
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O leite probiótico pronto para consumo, após um dia de refrigeração, 

apresentou alta contagem do microrganismo probiótico com 9,04 log UFC/mL, teor de 

acidez de 0,38%, pH 5,34, conteúdo proteico de 3,92%, carboidratos 4,08%, extrato 

seco total (EST) 8,81% e 0,81% de cinzas (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Características físico-químicas e microbiológicas 
do leite probiótico pronto para o consumo. 

ANÁLISES VALORES 

Log UFC/mL 9,04 ± 0,11 

pH 5,34 ± 0,02 

Acidez (%) 0,38 ± 0,01 

Proteínas (%) 3,92 ± 0,07 

Gordura (%) 0,00 ± 0,00 

Carboidratos (%) 4,08 ± 0,05 

EST (%) 8,81 ± 0,11 

Cinzas (%) 0,81 ± 0,01 

EST: Extrato seco total. Os resultados estão expressos como média ± 
desvio padrão (n=9).  
Os dados são médias de 3 repetições independentes do produto pronto 
para consumo após um dia de produção.  
Fonte: Dos autores. 

 

O leite probiótico adoçado com estévia apresentou um menor teor de 

carboidratos (4,08%) quando comparado ao leite probiótico adoçado com açúcar 

(7,54%) produzido por Bernini e colaboradores (2016) com o mesmo microrganismo 

B. lactis HN019®. O conteúdo proteico e EST são diretamente relacionados à 

composição da matéria-prima utilizada para a produção do leite. Segundo a legislação 

vigente, é recomendado um mínimo de 2,9 g de proteína/100 g de produto, portanto, 

o produto está adequado (BRASIL, 2007).  

Em função do teor de gordura na base láctea, os leites fermentados são 

classificados como: com creme, quando contêm no mínimo 6,0%; integral, com 

mínimo de 3,0%; parcialmente desnatado, entre 0,6 a 2,9%; e desnatado, com 

conteúdo de no máximo 0,5% de gordura (BRASIL, 2007). Dessa forma, o leite 

probiótico formulado neste trabalho se enquadra na categoria de desnatados. 

Embora a acidez apresentada no produto seja menor do que a prevista na 

legislação brasileira, todas as demais características são adequadas às 
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regulamentações técnicas vigentes (BRASIL, 2000, 2007). A baixa acidez e sabor 

suave do leite probiótico o diferencia dos leites fermentados disponíveis no mercado 

nacional, o que pode ser um atrativo para este produto. Além disso, a não adição de 

açúcares convencionais atende a um nicho de mercado em especial, os portadores 

de diabetes, cuja dieta é restritiva para este ingrediente.   

Quanto à segurança, o produto apresentou ausência de microrganismos 

patogênicos (BRASIL, 2001), um indicativo de produção e manipulação adequada, 

logo, considerado seguro e apto para o consumo. 

O monitoramento da vida útil do produto evidenciou alta taxa de viabilidade e 

sobrevivência da linhagem HN019®, bem como baixa atividade de pós-acidificação 

durante o armazenamento refrigerado (Tabela 3), que são características positivas.  A 

viabilidade foi reduzida em apenas um ciclo logarítmico durante os 60 dias de 

armazenamento. Altas contagens durante o prazo de validade de um produto são 

necessárias para obter no final do processo digestivo, contagens apropriadas de 

células viáveis probióticas.  

 

Tabela 3 - Viabilidade da B. lactis HN019® (log UFC/mL), pH e acidez titulável no leite 
probiótico, avaliados durante 0, 1, 7, 14, 21, 30, 45 e 60 dias sob refrigeração a 5±1°C. 

Armazenamento 
(dias) 

Contagem 
(log UFC/mL) 

pH 
Acidez 

(% ácido lático) 

0* 9,08 ± 0,22a 5,36 ± 0,02a 0,35 ± 0,01c 

1 9,04 ± 0,13a 5,34 ± 0,02a 0,38 ± 0,02b 

7 8,99 ± 0,06a 5,23 ± 0,02b 0,35 ± 0,01c 

14 8,87 ± 0,11ab 5,19 ± 0,01cd 0,39 ± 0,02b 

21 8,82 ± 0,17ab 5,21 ± 0,01bc 0,35 ± 0,02c 

30 8,79 ± 0,19ab 5,17 ± 0,01de 0,35 ± 0,01c 

45 8,83 ± 0,09ab 5,15 ± 0,02e 0,32 ± 0,01d 

60 8,51 ± 0,17b 4,98 ± 0,02f 0,44 ± 0,02a 

Os resultados são expressos como valor médio ± desvio padrão (n = 9). *Dia 0= dados observados no 
mesmo dia de produção.  
Letras iguais nas colunas não apresentaram diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Fonte: Dos autores. 

 
Embora a legislação brasileira e internacional não determine quantidade de 

probióticos em alimentos (BRASIL, 2016; FAO/WHO, 2001), há um consenso de que 

os efeitos benéficos observados são espécies ou linhagem-dependentes e a 
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quantidade mínima de microrganismos viáveis no momento do consumo deve estar 

na faixa de 108 a 109 UFC/mL ou g de produto (BERNINI et al., 2016; DAPOIGNY et 

al., 2012; MENG et al. 2016; SHAH, 2000). 

Já o pH 6,2 no leite reconstituído, foi reduzido para 5,3 no produto pronto para 

o consumo, e após 60 dias de armazenamento foi reduzido para 4,98 com acidez 

(ácido lático) igual a 0,44% (Tabela 3). A pós-acidificação foi bastante discreta durante 

o armazenamento, pode ser atribuída ao metabolismo da lactose ou da estévia pela 

linhagem HN019®. Embora, a produção de ácido lático por bifidobactérias seja inferior 

às bactérias láticas verdadeiras, estas também podem utilizar rebaudiosídeos e 

glicosídeos de esteviol de S. rebaudiana como fonte de carbono em uma extensão 

muito limitada em relação ao metabolismo de glicose (GARDANA et al., 2003; 

KUNOVÁ et al., 2014) ou fruto-oligossacarídeos das raízes e folhas de Stevia 

rebaudiana (LOPES et al., 2017). 

Algumas amostras do produto foram acondicionadas em frascos de vidro sob 

refrigeração durante 120 dias, apresentando viabilidade de 8,39 log UFC/mL, pH 4,98 

e acidez de 0,51%, demonstrando pouca diferença quando comparado ao produto 

armazenado nos frascos plásticos por 60 dias. Armazenar o produto em recipientes 

de vidro ou em embalagens plásticas mais espessas pode aumentar a sobrevida e 

viabilidade de bifidobactérias (KLAVER; KINGMA; WEERKAMP, 1993; SHAH, 2000). 

 

3.3 Sobrevivência de B. lactis HN019® sob condições gastrointestinais humanas 

simuladas in vitro 

 

A sobrevivência da cepa probiótica no leite desnatado adicionado de estévia 

submetida a simulação in vitro sob condições gastrointestinais humanas após 1 e 60 

dias de armazenamento a 5 ± 1°C apresenta-se na Figura 1. Observou-se que na fase 

gástrica não houve redução significativa nas populações de HN019® (p>0,05). Na fase 

entérica I, houve uma diminuição significativa no número de células viáveis, que se 

mantiveram até o final da fase entérica II, sendo p<0,05. Esse comportamento foi 

repetido nos 60 dias analisados.  

Durante todo o ensaio in vitro da simulação sob condições gástrica (2h) e 

entéricas (4h e 6h), reduções significativas foram observadas nas populações de B. 

lactis HN019® entre os diferentes períodos de armazenamento considerando a mesma 
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fase de ensaio em 0,50 log UFC/mL, 1,89 log UFC/mL, 1,79 log UFC/mL após 2, 4 e 

6h, respectivamente (p<0,05). 

 

Figura 1 – Sobrevivência de B. lactis HN019® (log UFC/mL) em 
leite probiótico após 1 e 60 dias de armazenamento, 
submetidos a simulação das condições gastrintestinal antes 
(0h) e durante  a fase gástrica (2h) e entérica (4h e 6h). 

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão (n=9). Os 
dados são médias de 3 repetições independentes. 
A,B: letras maiúsculas diferentes sobrescritas na mesma linha denotam 
diferença significativa entre diferentes períodos de armazenamento na 
mesmas fases do ensaio in vitro pelo teste de Tukey (p<0,05). 
a,b: letras minúsculas diferentes sobrescritas na mesma coluna denotam 
diferença significativa entre as fases do ensaio in vitro pelo teste de Tukey 
(p<0,05). 
Fonte: Dos autores. 

 

Não foram observadas diminuições significativas nas populações de HN019® 

após o término da fase gástrica (2h) durante o armazenamento por até 60 dias 

(p>0,05). Resultados similares foram relatados por outros autores em relação a 

sobrevivência das cepas de Bifidobacterium spp. nas condições da fase gástrica, 

quando associadas à Lactobacillus spp. (BEDANI; ROSSI; SAAD, 2013; KLINDT-

TOLDAM et al., 2016). No entanto, Presti et al. (2015) avaliaram o efeito in vitro de 

novas cepas probióticas de Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. e, nenhuma das 

cepas perderam a sua viabilidade quando expostas a pH entre 3,0 - 5,0 e na presença 

de uma concentração padrão de sais biliares. Em pH 2,0, a viabilidade de B. lactis 

PBS075 e B. longum PBS108 foi levemente afetada após 180 min de exposição. 

 A manutenção da viabilidade de Bifidobacterium lactis pode ser indicada pelo 

efeito protetor da pepsina durante a exposição ao pH baixo, por decréscimo da 
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hiperpolarização das células (MATTÖ et al., 2006), associada à capacidade 

enzimática da F0F1-ATPase de manter o pH intracelular das bactérias sob condições 

ácidas (SANCHEZ et al., 2007). 

Nas condições da fase entérica I, houve diminuição significativa na viabilidade 

de B. lactis HN019® em comparação com as condições gástricas (p<0,05). No entanto, 

mesmo com o declínio observado entre as fases, a contagem de células viáveis 

permaneceu alta (acima de 7 log UFC/mL), mantendo-se durante a fase entérica II 

nos períodos de armazenamento avaliados. A sobrevivência de Bifidobacterium spp. 

até o intestino delgado pode ser devido à sua produção de exopolissacarídeos 

(LEIVERS et al., 2011) e pela capacidade de melhorar sua tolerância intrínseca, por 

meio de estratégias de adaptação do seu sistema enzimático ao estresse ácido em 

relação às diferentes barreiras encontradas ao longo do trato gastrointestinal, 

promovendo tolerância cruzada para a bile (COLLADO; SANZ, 2007; SANCHEZ et 

al., 2013). No entanto, a tolerância à bile é uma característica de linhagem-

dependente (LIU et al., 2007; MEHDI et al., 2015)  

Ao término dos ensaios in vitro (6h), pôde-se observar uma população final de 

HN019® de 8,86 e 7,04 log UFC/mL, nos tempos 1 e 60 dias de armazenamento, 

respectivamente. Os resultados do estudo atual diferiram do achado de Bogsan e 

colaboradores (2013), a viabilidade inicial de B. lactis HN019® no leite fermentado foi 

de aproximadamente 9,00 log UFC/mL, e ao final da simulação gastrointestinal in vitro 

atingiu 5,20 log UFC/mL, no período de 7 dias de armazenamento. 

Apesar da diferença significativa na viabilidade de HN019® entre as fases 

gástricas e entéricas I nos períodos estudados, o leite probiótico produzido obteve 

resistência satisfatória aos ácidos gástricos e sais biliares. Após a simulação das 

condições gastrointestinais, a B. lactis HN019® apresentou taxa de sobrevivência no 

dia 1 de 98% e após período de 60 dias, 83%. A escolha da matriz alimentar é muito 

importante devido à proteção que seus componentes exercem sobre os 

microrganismos probióticos ao longo do trato gastrointestinal (RANADHEERA et al, 

2010).   

Fruto-oligossacarídeos (FOS) do tipo inulina são um dos principais 

componentes das raízes e folhas de Stevia rebaudiana. FOS são frutanos de cadeia 

curta, com baixo grau de polimerização (DP=3-8) que são fermentadas in vitro 

preferencialmente pela microbiota benéfica (LOPES et al., 2017; OLIVEIRA et al., 

2011). As moléculas de FOS de raízes de S. rebaudiana (DPn=5) aumentaram o 
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crescimento de populações de Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp., com 

especificidade de estirpe na sua capacidade de fermentação (LOPES et al., 2016). 

Em contra partida, não foram capazes de hidrolisar esteviosídeo e rebaudiosídeo A 

(GARDANA et al., 2003; KUNOVÁ et al., 2014). 

Portanto pode-se inferir, que a alta taxa de viabilidade de Bifidobacterium lactis 

HN019® durante o período de estocagem e durante o trânsito intestinal foi mantida 

devido à formulação do leite probiótico, uma vez que, as proteínas do leite 

(CHARTERIS et al., 1998) e o FOS atuam como protetores de microrganismos 

(CAPELA; HAY; SHAH, 2006). 

 

3.4 Análise sensorial do leite probiótico 

 

Na produção de bebidas probióticas, um dos principais requisitos é a 

capacidade do microrganismo manter a sua viabilidade durante o armazenamento do 

produto. No entanto, a avaliação sensorial é muito importante, pois estabelece 

associação direta com a qualidade do produto, características de processamento e 

aceitabilidade para o consumo (SHORI, 2016). 

Foram avaliadas três formulações de leite probiótico adoçados com 0,01% de 

estévia, com 4% de açúcar e sem qualquer tipo de adoçante. Os leites cultivados não 

apresentaram entre si, diferenças significativas quanto ao pH e acidez titulável 

(p>0,05), evidenciado que a atividade metabólica da linhagem foi similar e estável na 

matriz leite. 

Pelo teste de ordenação de preferência, a amostra adoçada com 4% de 

sacarose, foi considerada a menos ácida e foi a mais preferida pelos julgadores nos 

atributos doçura e preferência geral em relação às outras amostras de leite probiótico 

(p<0,05). Dados semelhantes foram relatados por Lisak et al. (2011)  em relação à 

preferência para leites fermentados com açúcar. Já a amostra adoçada com o 

edulcorante estévia, teve preferência intermediária nos três atributos pesquisados: 

doçura, acidez e preferência geral e a amostra não adoçada foi considerada a mais 

ácida e menos doce, e teve menor aceitação na preferência geral. 

 A preferência intermediária para o leite com edulcorante pode ser devido a 

utilização de baixa concentração de estévia (0,01%), o que conferiu doçura inferior a 

amostra com sacarose. A maioria dos julgadores indicaram a preferência por um sabor 

mais doce e menos ácido, demonstrando que a doçura mascara a acidez sensorial, já 
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que a porcentagem de ácido lático nas formulações não apresentou diferença entre 

si.   

 Com base na escala hedônica de 5 pontos, os resultados das médias de 

intenção de compra estão representados na Figura 2. Os escores médios para as 

amostras com estévia (3,68 ± 1,11) e não adoçada (1,90 ± 0,97) indicaram que os 

julgadores talvez comprassem e decididamente não comprariam, essas formulações, 

respectivamente, enquanto que a formulação com açúcar (4,00 ± 0,94) decididamente 

comprariam. 

 

Figura 2 - Médias e desvios padrão para intenção de compra 
na escala hedônica de 5 pontos.  

 
 

Julgadores (n=101). Médias e desvios padrão para intenção de compra na 
escala hedônica de 5 pontos, onde 1 = 'decididamente não compraria', 2 = 
'provavelmente não compraria', 3 = 'talvez sim/talvez não', 4 = 
'provavelmente compraria' e 5 = 'decididamente compraria'. 
Fonte: Dos autores. 

 

A média para intenção de compra do leite probiótico com estévia foi menor do 

que com açúcar, isso pode ser devido ao pouco consumo de edulcorantes pela 

população, porém a pouca diferença entre a média para estévia foi de 0,32 indicando 

que há uma grande variedade de escores para esta amostra. Isto deixa evidências 

que existe um mercado potencial para o leite fermentado com estévia. Estudos de 

Agarwal, Kochhar e Sachdeva (2010) demonstraram que indivíduos diabéticos 

atribuíram alta aceitação para produtos lácteos fermentados com 0,25% de estévia 
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Pela intenção de compra da amostra não adoçada, observou-se que a acidez 

exerce grande influência sobre os atributos de qualidade dos produtos lácteos 

fermentados e é um dos fatores que limita sua aceitação. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O produto formulado pode ser caracterizado como leite desnatado probiótico 

light ou leite cultivado desnatado light. A linhagem utilizada não acidificou o produto a 

ponto de classificá-lo como fermentado, no entanto, multiplicou e se manteve em altos 

níveis no produto pronto durante 60 dias sob armazenamento refrigerado. 

Populações observadas no leite probiótico desnatado light ao final de ensaios 

in vitro (após 6h) revelaram que o nível de células viáveis de B. lactis HN019® são 

satisfatórias, mesmo após o processo digestivo, comprovados por promoverem 

benefícios ao hospedeiro. 

A aceitação sensorial do leite probiótico produzido, foi bem aceito, embora 

inferior à um produto adicionado de açúcar, assim sendo uma alternativa interessante 

ao mercado lácteo, já que é isento de gorduras, tem baixo valor calórico e com adição 

de probiótico.  

Conclui-se que o leite probiótico desenvolvido pode ser destinado a 

consumidores com necessidades de dietas com restrição calórica, bem como a 

consumidores que valorizam alimentos por apresentarem efeitos benéficos à saúde. 
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RESUMO 
 
Microrganismos probióticos são reconhecidos por modularem a microbiota intestinal e 
conferir efeitos benéficos à saúde do hospedeiro. Este estudo avaliou o efeito do 
consumo de um leite probiótico contendo Bifidobacterium lactis HN019 na composição 
corporal, no metabolismo lipídico e em marcadores inflamatórios relacionados ao 
estado imune de indivíduos com sobrepeso. Para avaliar estes efeitos, sessenta e 
nove indivíduos com sobrepeso foram selecionados e divididos em dois grupos: grupo 
controle, que ingeriu leite esterilizado (n = 33) e grupo probiótico (n = 36) que consumiu 
o leite probiótico durante 60 dias. Os efeitos de B. lactis HN019 foram avaliados por 
dados antropométricos: circunferência da cintura e do quadril, relação quadril-cintura 
e cálculo de índice de massa corporal (IMC) e parâmetros bioquímicos: colesterol total, 
lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), insulina 
basal, glicose em jejum e dosagens das interleucinas: 2, 4, 6 e 10, fator de necrose 
tumoral (TNF-α) e interferon (IFN-γ) em amostras sanguíneas dos voluntários nos 
tempos 0 e no final de 60 dias de tratamento. Após ingestão diária de 80 mL do leite 
probiótico com 9,6 x 1010 UFC/dose de B. lactis HN019, o grupo probiótico apresentou 
redução significativa na circunferência da cintura (p=0,002) e na circunferência do 
quadril (p=0,015) e nas citocinas pró-inflamatórias TNF-α (p=0,038) e IL-6 (p=0,01). 
Não houve redução (p>0,05) de colesterol total, LDL e glicose em comparação com o 
grupo controle. Em conclusão, estes dados evidenciam efeitos positivos de B. lactis 
HN019 na redução de citocinas pró-inflamatórias, o que pode levar à diminuição de 
fatores de risco cardiovasculares e de resistência à insulina em pacientes com 
sobrepeso.  
 
Palavras-chave: Probiótico. Imunidade. Citocinas. IL-6. TNF-α.  
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ABSTRACT 
 
Probiotic microorganisms are recognized for their ability to modulate the intestinal 
microbiota and conferring beneficial effects on host health. This study evaluated the 
effect of the consumption of a probiotic milk containing Bifidobacterium lactis HN019 
on body composition, lipid metabolism and inflammatory markers related to the 
immune status of overweight individuals. In order to evaluate these effects, sixty-nine 
overweight individuals were selected and divided into two groups: control group (n = 
33), untreated, who ingested sterilized milk and probiotic group (n = 36) who consumed 
probiotic milk for 60 days. The effects of B. lactis HN019 were evaluated by 
anthropometric data: waist and hip circumferences and body mass index (BMI) and by 
biochemical parameters: total cholesterol, high density lipoprotein (HDL), low density 
lipoprotein (LDL), basal insulin, glucose and cytokine dosages: IL- 2, IL-4, IL-6, IL-10, 
tumor necrosis factor (TNF-α) and  interferon (IFN-γ) in blood samples from volunteers 
at time zero and at the end of the 60 days of treatment. After daily intake of 80 mL of 
probiotic milk with 9.6 x 1010 CFU/dose of B. lactis HN019, the probiotic group showed 
a significant reduction in waist (p=0,002) and hip circumference (p=0,015) and in the 
proinflammatory cytokines TNF-α (p=0.038) and IL-6 (p=0.01). There were no 
reduction (p>0.05) of total cholesterol, LDL and glucose compared to the control group. 
In conclusion, these data show positive effects of B. lactis HN019 on reducing 
proinflammatory cytokines, which may lead to a decrease in cardiovascular risk factors 
and insulin resistance in overweight patients. 
 
Keywords: Probiotics. Immunity. Cytokines. IL-6. TNF-α.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sobrepeso é uma enfermidade cujas consequências afetam negativamente 

a saúde dos indivíduos, portanto, tem implicações diretas na saúde pública mundial. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2016 mais de 1,9 bilhão de adultos 

tinham excesso de peso. Destes, mais de 650 milhões eram obesos (OMS, 2018).  

Sendo assim, a adoção de uma dieta saudável associada à prática regular de 

atividade física é fundamental na prevenção e tratamento do sobrepeso visando evitar 

um quadro clínico característico de obesidade, cujas consequências para a saúde 

podem variar do aumento de reações inflamatórias do organismo à redução dos 

mecanismos de defesa que são comprometidos em decorrência do aumento de tecido 

adiposo. 

As diferentes respostas aos diversos tratamentos da obesidade podem estar 

relacionadas com as características celulares do tecido adiposo, subdividido em tecido 

adiposo branco (TAB) e marrom (TAM). O TAM apresenta função termogênica, 

enquanto o TAB armazena energia e produz citocinas pró-inflamatórias, dentre 

elas a interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), que interferem 

no sistema imunológico (HAUSMAN et al., 2001). 

A obesidade é caracterizada por um baixo grau de inflamação crônica no TAB 

(TRAYHURN; WOOD, 2004). Em indivíduos obesos, este quadro pode ser observado 

pela presença de macrófagos infiltrados no TAB e pela elevação de marcadores 

inflamatórios (CANCELLO; CLÉMENT, 2006). Todavia,  o sobrepeso e a obesidade 

não são causados apenas por um desequilíbrio energético entre as calorias 

consumidas e as calorias gastas, mas também por influência de fatores ambientais, 

comportamentais, psicológicos, fisiológicos e genéticos (SPIEGELMAN; FLIER, 

2001).  

A microbiota intestinal tem sido proposta como um fator ambiental envolvido no 

controle do peso corporal e equilíbrio energético (DELZENNE; CANI, 2007; LEY et al., 

2006; TURNBAUGH, et al., 2006, TURNBAUGH, et al., 2008, ZHANG et al., 2009). 

Assim, a microbiota intestinal há muito tempo está relacionada à homeostase ou 

disbiose dos organismos (METCHNIKOFF, 1908) e ganha cada vez mais importância 

frente a evidências de que, bactérias ácido láticas, sobretudo, os probióticos, 

desempenham importantes funções na prevenção de doenças intestinais, alergias, 
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diabetes, câncer e mais recentemente nas desordens neurológicas e obesidade 

(LOZUPONE et al., 2012; SHAH, 2007; SHI et al., 2016).  

Probióticos são definidos como microrganismos vivos que, quando 

administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do 

hospedeiro (FAO/WHO, 2001; BRASIL, 2016). A introdução desses microrganismos 

na alimentação surgiu, portanto, como uma alternativa para auxiliar na prevenção de 

diversas condições de saúde adversas (MOREIRA et al., 2012). Os microrganismos 

dos gêneros Lactobacillus sp. e Bifidobacterium sp. são os mais utilizados como 

probióticos. Pesquisadores e a indústria de alimentos tem apresentado interesse no 

gênero Bifidobacterium sp. nas últimas décadas, devido aos efeitos funcionais que o 

gênero apresenta  (HE et al., 2002; HSIEH; CHOU, 2006; SHAH, 2007). 

Dentre inúmeras espécies, Bifidobacterium lactis tem sido estudada e aplicada 

em produtos lácteos probióticos, sendo reconhecida como uma bactéria promotora de 

saúde, sobretudo na melhoria da resposta imune (BOGSAN et al., 2014; MILANI et 

al., 2013).  

Recentemente, o nosso grupo relatou os efeitos de Bifidobacterium lactis 

HN019 em pacientes com síndrome metabólica com dieta suplementada com leite 

probiótico durante  45 dias (BERNINI et al., 2016). O grupo que ingeriu o leite 

probiótico mostrou efeitos favoráveis sobre composição corporal, perfil lipídico e 

biomarcadores inflamatórios (TNF-α e IL-6) em comparação com o grupo controle. Os 

dados deste trabalho nos instigaram a questionar o efeito da linhagem B. lactis HN019 

em indivíduos com sobrepeso, bem como contrastar os dados com um grupo controle 

que esteja consumindo leite, já que o leite por si contém componentes bioativos que 

podem alterar o metabolismo (ZEMEL, 2004). Assim, o objetivo deste estudo foi 

avaliar os efeitos da linhagem B. lactis HN019 nos parâmetros antropométricos e 

marcadores inflamatórios e relacionar ao sistema imune de pacientes com sobrepeso, 

cuja dieta foi suplementada com leite probiótico durante 60 dias. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Seleção do grupo de estudo  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da 

Universidade Norte do Paraná, Paraná, Brasil (número do parecer 2.183.534) (Anexo 

A).  
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Os voluntários foram selecionados através de convite público, realizado pelos 

agentes comunitários de saúde da Unidade Básica de Saúde Raul Castilho, na cidade 

de Apucarana, Paraná, Brasil, com autorização do secretário de saúde da mesma 

(Anexo C).  

Foram convidados 200 indivíduos acima do peso para participar da seleção. 

Destes, 132 participaram da reunião pública de apresentação do projeto e 74 foram 

escolhidos de acordo com os critérios descritos no item 2.2.  

O grupo selecionado era homogêneo em relação às características sócio-

demográfica e econômica já que eram oriundas de uma mesma unidade básica de 

saúde. 

 

2.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão foram ter idade entre 18 e 60 anos, ser portador de 

sobrepeso (Índice de Massa Corporal - IMC de 25,0 a 29,9 kg/m2) (OMS, 2000).  Os 

indivíduos não podiam apresentar doenças da tireoide, adrenal, renal, hepática, 

gastrointestinal, infecciosa ou oncológica e não utilizar de terapia de reposição 

hormonal, vitaminas, suplementos antioxidantes, antibióticos e anti-inflamatórios e 

não ingerir alimentos ou suplementos contendo microrganismos probióticos. Também 

foram excluídos indivíduos intolerantes à lactose ou alérgicos às proteínas do leite.  

 

2.3 Delineamento de estudo 

 

O estudo se caracterizou como duplo-cego randomizado. Os voluntários 

receberam informações detalhadas sobre o propósito e os procedimentos do estudo 

e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) foi assinado 

por aqueles que concordaram em participar. 

Além disso, os voluntários foram instruídos a não modificar seus hábitos 

alimentares e / ou práticas de atividades físicas ou outros fatores de estilo de vida ao 

longo do período de intervenção. 

Dos 74 indivíduos selecionados para a pesquisa, 69 (61 mulheres e 08 

homens), com idade média de 40 anos chegaram ao fim do estudo.  Dentre os 5 

indivíduos que deixaram de participar da avaliação, dois deles apresentaram sintomas 

característicos de intolerância à lactose, embora esta característica esteja prevista nos 
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critérios de exclusão, não foi relatada inicialmente pelos voluntários; dois pacientes 

tiveram indicação clínica de uso de medicamentos anti-inflamatório e antibiótico e um 

indivíduo não seguiu a recomendação correta de ingestão do produto. 

Os 69 voluntários foram alocados em 2 grupos. Um grupo dito Probiótico 

(n=36), ingeriu diariamente 80 mL do leite probiótico com edulcorante contendo em 

média 9,6 x 1010 UFC/dose de Bifidobacterium lactis HN019 durante 60 dias. De forma 

semelhante, o Grupo Controle (n=33) recebeu diariamente, durante 60 dias, 80mL de 

um leite esterilizado com edulcorante. As medidas antropométricas e parâmetros 

bioquímicos foram avaliados no início do estudo (T0) e aos 60 dias (T60) da ingestão 

de leite probiótico e de leite esterilizado. 

 

2.4 Produção do leite probiótico 

 

Foi utilizado leite em pó desnatado (Confepar, Londrina, Brasil) reconstituído a 

10% (p/v) e esterilizado (121°C/15min), resfriado à 37ºC e inoculado com a linhagem 

comercial Bifido HOWARU® Bifidobacterium lactis HN019 (Danisco, Cotia, Brasil-SP) 

na concentração de 0,1% (p/v) diretamente no leite (Direct Vat Set - DVS). Após a 

fermentação por 14 h a 37ºC, o produto foi refrigerado a 5ºC, o coágulo foi quebrado 

e adicionado 0,01% (p/v) do edulcorante estévia (Linea, Anápolis, Brasil) e 0,05% (v/v) 

de aroma idêntico ao natural de baunilha (Duas Rodas Industrial, Jaraguá do Sul, 

Brasil). O leite controle foi produzido da mesma maneira, entretanto sem adição do 

probiótico. Ambos os leites foram envasados assepticamente em embalagens 

plásticas R90 com lacre (Inplavel, Joinvile, Brasil), previamente esterilizadas e 

armazenados sob refrigeração.  Os produtos foram caracterizados quanto à 

segurança de consumo (BRASIL, 2001), viabilidade do probiótico (CASTEELE et al., 

2006) e características físicas e químicas visando adequação do produto à legislação 

para leites fermentados ou cultivados (AOAC, 2016). Os leites foram produzidos, 

embalados assepticamente e analisados no Laboratório do Mestrado em Ciência e 

Tecnologia de Leite e Derivados da Universidade do Norte do Paraná, Campus Piza, 

Londrina - PR. 

O produto pronto para o consumo apresentou alta contagem do microrganismo 

probiótico com 9,6 x 1010 UFC/dose, teor de acidez de 0,38% (ácido láctico), pH 5,36; 

3,92% de proteína; 4,08% de carboidratos; 0,00% de gordura; 8,81% de sólidos totais 

e 0,81% de cinzas, o que resulta em 34,43 calorias/porção (80 mL). Tais 
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características classificam o produto como leite probiótico desnatado aromatizado 

(BRASIL, 2007). Patógenos não foram detectados, conforme exigido pela legislação 

(BRASIL, 2001) portanto, o produto foi caracterizado como adequado para consumo 

e tanto o leite probiótico como o leite controle foram introduzidos na dieta dos 

participantes. 

Foram distribuídos sete frascos de 80 mL/semana a cada voluntário durante 60 

dias, que receberam instruções para ingerir uma dose diária durante o café da manhã 

e a manter os leites sob refrigeração.  

 

2.5 Medições antropométricas  

 

O peso corporal foi mensurado pela manhã usando uma balança eletrônica de 

capacidade de 150 kg e variação de 100g (Omron, São Paulo, Brasil), os voluntários 

forma instruídos a usar roupas leves, sem sapatos e a estatura foi medida usando um 

estadiômetro portátil com precisão de 0,1 cm (Wiso, São José, Brasil). A partir das 

medidas de peso e estatura, o índice de massa corporal (IMC) foi calculado por meio 

da relação entre a massa corporal e o quadrado da estatura, sendo a massa corporal 

expressa em quilogramas (Kg) e a estatura em metros (m). 

Os participantes do estudo foram classificados de acordo com os pontos de 

corte recomendados pela OMS (2000): baixo peso (< 18,5 Kg/m2); normal (18,5 a 24,9 

Kg/m2); sobrepeso ou pré-obeso (25 a 29,9 Kg/m2); obesidade grau I (30 a 34,9 

Kg/m2); obesidade grau II (35 a 39,9 Kg/m2) e obesidade grau III (≥ 40 Kg/m2). 

A circunferência da cintura (CC) foi aferida com fita métrica inelástica (Wiso, 

São José, Brasil), no ponto médio entre a crista ilíaca e a face externa do último arco 

costal. A circunferência do quadril (CQ) foi medida no nível da sínfise púbica, com fita 

métrica inelástica circundando o quadril, na parte mais saliente entre a cintura e a coxa 

(BRASIL, 2004). As medidas foram realizadas em três tomadas e considerada apenas 

a média para análise de dados.  

A relação cintura quadril (RCQ) foi determinada pela seguinte equação: 

RCQ=CC/CQ (cm). Esta medida reflete a distribuição da gordura central.  

Atualmente, a OMS reconhece que a CC entre 94,0 - 101,9 cm nos homens e 

80,0 - 87,9 cm nas mulheres, e RCQ > 0,8 e 0,9 cm em mulheres e homens, 

respectivamente, correspondem à faixa de excesso de peso 25 a 29,9 kg / m2 (OMS, 

2000), indicativos de risco para o desenvolvimento de doenças. 
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2.6 Dosagens de citocinas e parâmetros bioquímicos 

 

As amostras de sangue foram coletadas no tempo zero e aos 60 dias de 

consumo dos leites probiótico e placebo, após 12 horas de jejum na Unidade Básica 

de Saúde Raul Castilho na cidade de Apucarana, Paraná, Brasil por um coletor 

capacitado do Laboratório Cetel/Sabin, Londrina, Paraná, Brasil. O plasma e o soro 

foram aliquotados e armazenados em ultrafreezer a -80 °C (Indrel®, Londrina, Brasil) 

até as dosagens.  

A dosagem de colesterol total e de lipoproteína de alta densidade (HDL) foi 

efetuada utilizando método colorimétrico enzimático e a de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) através de cálculo pela fórmula de Martin (MARTIN, et al. 2013). A 

dosagem de insulina basal foi realizada por quimioluminescência e a glicose em jejum 

pelo método enzimático. Estas análises foram executadas no Laboratório Cetel/Sabin 

de Londrina, Paraná.  

As dosagens de interleucinas IL2, IL4, IL6, IL10, fator de necrose tumoral (TNF-

α) e interferon (IFn-γ) foram realizadas usando kit BDTM Cytometric Bead Array (CBA) 

Human Th1/Th2 – Cytokine Kit II com leitura por citometria de fluxo, utilizando 

AccuriTMC6 flow cytometer (Becton Dickinson, Oxford, UK) no Laboratório de Análise 

de Materiais e Moléculas (LAMM) da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 

Brasil.  

 

2.7 Análise estatística 

 

A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada utilizando o software 

STATISTICA v.13.0 (Statsoft, Tulsa, OK, EUA). O teste de Mann-Whitney foi realizado 

para comparar as diferenças entre os parâmetros dos grupos na linha de base e as 

diferenças entre os grupos após o tratamento (alterações inter-grupos). O teste de 

pares correspondentes de Wilcoxon foi realizado para verificar as alterações no T0 e 

T60 (alterações no intra-grupos). Os dados são apresentados como medianas (25% - 

75%). A significância foi definida em p<0,05 com intervalo de confiança de 95%.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Em ambos os grupos, a circunferência da cintura (CC) e a circunferência do 

quadril (CQ) diminuíram significativamente após 60 dias de intervenção (p<0,05). No 

entanto, não houve diferença significativa entre os grupos após esse período para a 

circunferência do quadril (p=0,080) (Tabela 1). O IMC apresentou redução apenas no 

grupo controle. 

 

Tabela 1- Mediana (25%-75%) dos dados antropométricos do grupo controle e grupo 
probiótico no início do estudo (T0) e após 60 dias de tratamento (T60). 

Período de Avaliação Parâmetros Grupo Controle 
(n=33) 

Grupo Probiótico 
(n=36) 

 

T0 

 

 

IMC 26,8a (25,6 - 29,2) 27,5a (25,8 - 29,4) 

CC 86a (81 - 91) 89,5a (82 - 93) 

CQ 107a (103 - 109) 108a (104 - 112) 

RCQ 0,8a (0,8 – 0,9) 0,8a (0,8 – 0,9) 

T60 

IMC 26,5b (25,5 - 29,4) 27,6b (25,8 - 29,5) 

CC 84bB (78,5 - 88) 87,3bA (81 - 92,4) 

CQ 106bB (103 - 109) 107,5bA (103,8 - 110) 

RCQ 0,8b (0,7 – 0,9) 0,8b (0,8 – 0,9) 

IMC= Índice de Massa Corporal (Kg/m2); CC= circunferência da cintura (cm); CQ= circunferência do 
quadril (cm); RCQ= relação cintura/quadril (cm).  
a,b Medianas seguidas de diferentes letras minúsculas na coluna indicam diferença significativa intra-
grupo  pelo teste de Wilcoxon (p<0,05). 
A,B Medianas seguidas de diferentes letras maiúsculas na linha indicam diferença significativa inter-
grupos  pelo teste de Mann-Whitney (p<0,05). 
Fonte: Dos autores. 

 

Estudos clínicos investigaram os efeitos de outros microrganismos probióticos 

na redução de peso e gordura corporal envolvendo participantes saudáveis, com 

sobrepeso e / ou obesos. Stenman e colaboradores (2016) verificaram que a ingestão 

por seis meses de Bifidobacterium animalis ssp. lactis 420 (B420) em "smoothie" de 

frutas, com ou sem fibra dietética reduziu a gordura corporal especialmente na região 

abdominal e circunferência do quadril em relação ao controle, mas não em relação ao 

peso. Entretanto, um estudo com o probiótico Lactobacillus gasseri SBT2055 

(LG2055) durante 8 e 12 semanas, mostrou redução sobre a adiposidade abdominal, 

peso corporal, circunferência da cintura e do quadril e na relação cintura-quadril em 

comparação com o grupo controle nos dois tempos (KADOOKA et al., 2010). 
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O efeito de redução da gordura corporal localizada no grupo controle do nosso 

estudo pode ser atribuído a fatores relacionados com a matriz leite como: peptídeos 

derivados da proteólise enzimática das proteínas do soro que podem favorecer este 

processo de redução por meio de mecanismos associados ao cálcio (ZEMEL, 2004); 

altas concentrações de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) (LAYMAN; BAUM, 

2004) e/ou  ácido linolênico conjugado que pode regular a adipogênese, a inflamação 

e o metabolismo lipídico (KENNEDY et al., 2010). No grupo probiótico este efeito pode 

ser atribuído à linhagem HN019, cuja ação positiva na adiposidade localizada já foi 

relatada em pacientes com síndrome metabólica (BERNINI et al., 2016).  

Não observamos reduções significativas associadas ao tratamento nos 

parâmetros bioquímicos (Tabela 2). Embora tenhamos recrutado participantes com 

sobrepeso, os valores dos exames laboratoriais estavam normais de acordo com a 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), para adultos 

> 20 anos, com jejum de 12 horas: colesterol total < 190 mg/dL (desejável); HDL-c > 

40 mg/dL (desejável); triglicérides < 150 mg/dL (desejável) e LDL-c < 130 mg/dL 

(baixo), < 100 mg/dL (intermediário), < 70 mg/dL (alto) e < 50 mg/dL (muito alto), com 

pouco limite para melhorias. 

Os valores dos parâmetros bioquímicos mensurados não apresentarem 

diferenças significativas (p<0,05), porém houve uma tendência na redução dos níveis 

de colesterol total, lipoproteína de baixa densidade (LDL) e insulina basal para o grupo 

probiótico em comparação com o grupo controle e discreta redução na glicose em 

ambos os grupos (Tabela 2). Esses dados são bastante importantes, pois associam o 

efeito de B. lactis HN019 ao metabolismo lipídico e glicídico do indivíduo com 

sobrepeso. 

Embora a microbiota fecal não tenha sido caracterizada no presente estudo, 

níveis elevados de bifidobactérias no trato gastrointestinal têm sido relacionadas à 

perda de peso (MILLION et al., 2012; SANTACRUZ et al., 2009; SANZ; SANTACRUZ; 

GAUFFIN, 2010) e neste trabalho, não foi possível observar esta resposta. Em estudo 

anterior, utilizando a mesma linhagem durante 45 dias, nosso grupo de pesquisas 

relatou diminuição no IMC de pacientes com síndrome metabólica (BERNINI et al., 

2016), o que evidencia que os efeitos fisiológicos dos probióticos são, não só 

dependentes da linhagem (SCAVUZZI et al., 2015), mas também do estado de saúde 

do indivíduo (KADOOKA et al. 2010; MOKHTARE et al., 2017).  
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Tabela 2- Mediana (25%-75%) dos parâmetros bioquímicos do grupo controle e grupo 
probiótico no início do estudo (T0) e após 60 dias de tratamento (T60). 

Período de 
Avaliação 

Parâmetros Grupo Controle 
(n=33) 

Grupo Probiótico 
(n=36) 

T0 

Colesterol Total (mg/dL) 178,1 (158,3-210,7) 183,2 (161,7-220,6) 

Colesterol HDL (mg/dL) 46,2 (43,5-54,9) 47,1 (41,1-55,2) 

Colesterol LDL (mg/dL) 105 (86-133) 113 (93,8-144,5) 

Triglicérides 86,2 (62,7-118,2) 123,6 (82,8-158,4) 

Glicose (mg/dL) 87,5 (82,6-94,7) 87,2 (83,8-93,5) 

Insulina Basal (uIU/mL) 8,6 (6,5-13,8) 9,7 (6,6-14) 

T60 

Colesterol Total (mg/dL) 189,6 (164,6-219,1) 181,4 (165,8-210) 

Colesterol HDL (mg/dL) 48,6 (43,5-56,5) 51,9 (41,3-55,4) 

Colesterol LDL (mg/dL) 122 (93-147) 106,5 (90-129,8) 

Triglicérides 86,2 (62,7-118,2) 103,6 (76,2-163,4) 

Glicose (mg/dL) 87,3 (80,4-94,9) 86,1 (82,2-93,9) 

Insulina Basal (uIU/mL) 11,4 (7,0-13,8) 9,8 (7,7-12,90) 

Medianas por não-paramétrica (p<0.05). 
Fonte: Dos autores. 

 

Uma redução significativa nos níveis de IL-6 (p=0,01) e TNF-α (p=0,038) foi 

observada no grupo que ingeriu o leite probiótico por 60 dias (Figura 1 A e B).  

O ganho de peso e a hipertrofia dos adipócitos comprimem os vasos 

sanguíneos do tecido adiposo branco (TAB), provocando hipóxia e morte de alguns 

adipócitos, desencadeando uma resposta inflamatória, estimulando assim uma 

quimiotaxia de macrófagos e induzindo a expressão de marcadores inflamatórios, 

como a IL-6 e TNF-α. Estudos revelaram que muitas estirpes B. longum e B. animalis 

sp. lactis  demonstraram capacidade para induzir a maturação das células dendríticas 

(DC) com polarização de células T promovendo a indução de uma maior resposta Th1 

com aumento de IFN-γ e diminuição de TNF-α e indução de resposta Th2 com 

aumento de IL-10 e diminuição de IL-6 (LÓPEZ et al., 2010; NICOLA et al., 2016). 
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Figura 1 - Concentração do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina 
6 (IL-6) nos grupos controle e probiótico avaliados no T0 e aos 60 dias de 
ingestão de leite. 

 

 

 

O teste de Mann-Whitney foi realizado para verificar alterações inter-grupo. O teste de pares 
correspondentes de Wilcoxon foi realizado para verificar as alterações intra-grupo (* p<0,05). 
Os dados são expressos como mediana (25% -75%).  
Fonte: Dos autores. 

 

A diminuição de gordura localizada concomitante com a diminuição da IL-6 e 

TNF-α provavelmente estão relacionadas, o que pode ser considerado um efeito 

benéfico B. lactis HN019. Estudos demonstraram que a obesidade correlaciona-se 

com um aumento de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina 6 (IL-6) 

(EDER et al., 2009). 
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Os dados das dosagens das interleucinas: 2, 4 e 10, e interferon (IFN-γ) não 

foram apresentados, pois não houve diferença significativa inter e intra-grupos nos 

períodos analisados (p>0,05). 

Proteínas e peptídeos, exopolissacarídeos, metabólitos e DNA de 

bifidobactérias estão envolvidas na manutenção do nosso estado fisiológico saudável, 

por desencadearem respostas imunomoduladoras (RUIZ et al., 2017). Através do 

reconhecimento destas moléculas pelas células M e células dendríticas (DCs) 

localizadas na lâmina própria, são apresentadas às células B das placas de Peyer e 

gânglios linfáticos mesentéricos. As células B são induzidas a se diferenciarem em 

células plasmáticas IgA+, que se translocam para a lâmina própria e secretam IgA, 

ligando-se a bactérias intestinais, impedindo a penetração bacteriana ao epitélio 

intestinal (HOOPER; MACPHERSON, 2010; RUIZ et al., 2017). 

A IgA, como a principal imunoglobulina no intestino, tem sido considerada a 

defesa imunológica de primeira linha. É visto que os probióticos podem aumentar a 

quantidade de secreção intestinal de IgA e ajudar a manter a barreira imune intestinal 

(LIU et al., 2016). 

Em conclusão, o consumo regular de B. lactis HN019 pode contribuir para a 

redução dos marcadores pró-inflamatórios IL-6 e TNF-α e redução de adiposidade 

localizada na cintura e quadril em indivíduos com sobrepeso. Além do mais, pode se 

sugerir que a linhagem HN019 modula de maneira diferente e/ou por mecanismos 

distintos dependendo do estado de saúde do hospedeiro, tendo em vista que Bernini 

et al. (2106) apresentou dados diferentes com o mesmo microrganismo em pacientes 

com Síndrome metabólica. 
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CONCLUSÃO GERAL E PERSPECTIVAS  

 
Neste estudo, a formulação de um leite probiótico e introdução deste produto 

na dieta de um grupo clínico cujos indivíduos são portadores de sobrepeso, 

possibilitou a caracterização do produto e avaliação de alguns efeitos deste na 

população em estudo. 

 O leite contendo B. lactis HN019 foi caracterizado como probiótico 

devido à alta viabilidade da linhagem no produto pronto para consumo e 

na sua estocagem sob refrigeração durante 60 dias; 

 Do ponto de vista físico-químico, o produto se adéqua como um leite 

desnatado probiótico light; 

 O leite probiótico não apresentou microrganismos potencialmente 

patogênicos ou deteriorantes, portanto, se mostrou seguro para 

consumo humano, nas condições avaliadas;  

 B. lactis HN019 apresentou resistência elevada ao ambiente hostil do 

trato gastrointestinal, o que assegura a entrega de um elevado número 

de probióticos viáveis para colonização intestinal e promoção de seus 

efeitos benéficos; 

 Foi observado o efeito de B. lactis HN019 na redução dos níveis de TNF-

α e IL6 no grupo tratado após 60 dias de consumo;  

 Não houve diferença estatística (p>0,05) nos níveis de colesterol total, 

LDL colesterol e resistência insulínica no grupo controle quando 

comparado à linha de base (antes do tratamento);  

 A redução nos perímetros da cintura e do quadril podem ser relacionadas 

à redução da adiposidade localizada, entretanto, não podem ser 

atribuídos somente ao efeito da linhagem HN019, uma vez que o grupo 

controle também apresentou melhora nestes índices.  

Até o momento os nossos dados sugerem que intervenções clínicas com o uso 

da linhagem HN019, podem alterar positivamente a saúde, e que de fato, a 

intensidade dos efeitos é dependente da população em estudo. Assim, são 

necessários novos estudos que possibilitem elucidar os mecanismos pelos quais a 

ingestão de leite esterilizado ou a linhagem HN019, podem modular favoravelmente o 

metabolismo de indivíduos com sobrepeso.  
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O principal desafio, atualmente, está em identificar bactérias benéficas que 

ajudem no controle do sobrepeso de desordens metabólicas relacionadas, a fim de 

que seja possível prevenir a obesidade e comorbidades associadas.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Análise Sensorial 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Estudo in vivo 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Ficha para Análise Sensorial 
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ANEXO C – Autorização do Secretário da Saúde do Município de Apucarana-PR 

 

 

 
 
 


