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Introdução 
 
Causador de gastrites e úlceras, o Helicobater pylori é responsável pelo aparecimento de uma 
infecção crônica em aproximadamente metade da população mundial. Microrganismos probióticos, 
capazes de inibir a multiplicação de patógenos que acometem humanos, são importantes na 
prevenção e tratamento de doenças gástricas, sendo os lactobacilos, os mais recomendados para 
esse tipo de terapia. Ingredientes prebióticos, como a inulina, além de apresentarem potencial de 
reprimir patógenos e limitar sua virulência, promovem mudanças positivas significativas na microbiota 
intestinal humana. O uso do sorvete pode ser vantajoso em casos de úlceras e gastrites por resfriar a 
mucosa gástrica, exercendo assim efeitos terapêuticos. Quando adicionado de lactobacilos e inulina, 
o sorvete parece ser uma opção promissora para o tratamento não medicamentoso dessas 
desordens. 
 
Objetivos 
 
Desenvolver um sorvete simbiótico adicionado de Lactobacillus acidophilus La-5 e inulina. Avaliar as 
populações de La-5, o efeito da inulina sobre a viabilidade desse probiótico e as características físico-
químicas (pH e acidez livre titulável) das diferentes formulações. 
 
Material de Métodos 
 
Foram produzidas três formulações de sorvetes: T1 (controle - sem adição de La-5 e inulina), T2 
(probiótica-- com adição de La-5) e T3 (simbiótica -- com adição de La-5 e inulina), em triplicata. Os 
sorvetes foram armazenados em freezer a -18°C e foram analisadas a viabilidade do probiótico e as 
características físico-químicas do produto (pH e acidez livre titulável) semanalmente durante 28 dias e 
após 60 e 90 dias de armazenamento. 
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Resultados e Discussão 
 
As contagens de La-5 se mantiveram acima de 7 log UFC/g em todas as formulações. Após 7 dias de 
armazenamento, observaram-se populações de 7,43 log UFC/g (T2) e 7,60 log UFC/g (T3). No dia 
28, 7,45 log UFC/g (T2) e 7,47 log UFC/g (T3). No dia 60, 7,56 log UFC/g (T2) e 7,36 log UFC/g (T3). 
Não foram observadas reduções importantes ao fim do armazenamento: La-5 apresentou populações 
de 7,64 log UFC/g (T2) e 7,18 log UFC/g (T3). A adição de inulina e La-5 não alteraram 
significativamente o pH e acidez de T2 e T3, pois os resultados foram semelhantes aos encontrados 
para T1. Os valores médios de pH entre o dia 7 e 28 foram 6,84 (T1), 6,76 (T2) e 6,68 (T3). No dia 60 
foi 6,87 (T1), 6,79 (T2) e 6,77 (T3). No dia 90 foi 6,65 (T1), 6,48 (T2) e 6,79 (T3). Entre os dias 7 e 28, 
T1, T2 e T3 apresentaram valores médios de 0,16% de acidez. No dia 60 foi 0,15% para T1 e 0,16% 
(T2 e T3). Ao término do armazenamento, todas as formulações apresentaram valores iguais para a 
acidez (0,16%). 
 
Conclusão 
 
Os resultados demonstraram que a adição de inulina não interfere na viabilidade do probiótico nesse 
alimento. Além disso, o sorvete apresentou ser uma excelente matriz para administração de La-5, já 
que suas populações seguiram o exigido pela legislação brasileira, se mantendo acima do mínimo 
exigido (6 log UFC/g). Esses ingredientes também não alteraram as características físico-químicas 
avaliadas nos produtos adicionados de La-5, mantendo-os, portanto, recomendáveis para o 
tratamento proposto. 
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