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Introdução
 Os probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, garantem benefícios à saúde do 

hospedeiro.1 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) preconiza que uma porção diária de bebida ou alimento pronto para o 
consumo apresente entre 8 e 9 log UFC do probiótico utilizado, referente à quantidade de microrganismos viáveis que deve ser ingerida 
diariamente para obtenção dos efeitos benéficos.2 Além disso, para que exerça algum tipo de efeito benéfico ao hospedeiro, um 
microrganismo probiótico deve, necessariamente, sobreviver às condições adversas do trato gastrintestinal (ácidos, bile e enzimas 
pancreáticas) e colonizar o intestino, mesmo que temporariamente, por meio da adesão ao epitélio intestinal.3

Objetivos
 Elaborar um flan de chocolate adicionado de Lactobacillus casei, a fim de se verificar a viabilidade do microrganismo probiótico no 

produto, bem como sua sobrevivência após passagem em soluções que simularam as condições do trato gastrointestinal.

Material e Métodos
 Neste trabalho, pretendeu-se elaborar um flan de chocolate probiótico e avaliar a viabilidade de Lactobacillus casei no produto, durante 

a vida-de-prateleira, além da sobrevivência desse microrganismo em condições de simulação do trato grastrointestinal. Para isso, no dia 
seguinte da produção do flan de chocolate probiótico e após 15 dias, foi determinada a viabilidade do microrganismo probiótico.4 Além disso, a
viabilidade do microrganismo probiótico foi avaliada após passagem em caldos que simulam as condições do trato gastrointestinal.5,6 Os 
dados foram avaliados através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, utilizando o programa Statistica.7

Resultados e Discussão
 A população de L. casei no flan, até o final de sua vida de prateleira, foi maior que 9 log UFC/g, valor acima do exigido pela legislação 

brasileira.

 A cepa de Lactobacillus casei avaliada foi relativamente resistente às condições de simulação do sistema gastrointestinal testadas neste 
trabalho. Após a passagem pelo sistema gastrointestinal simulado, a população do probiótico diminuiu. Porém, ainda assim, ficou acima de 6 
log UFC/g. Somente após 15 dias de armazenamento foi observada diferença entre os tempos de exposição ao suco gástrico simulado, sendo 
que a amostra que ficou menor tempo (30 minutos) nessas condições, foi a que apresentou maior população.

Conclusão
 O flan de chocolate mostrou ser um excelente veículo para o microrganismo probiótico.

 L. casei sobreviveu durante passagem pelo sistema gastrointestinal simulado, apresentando altas populações ao final do processo.
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