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RESUMO  

 

Carvalho, A.P.F. Desenvolvimento de pão fermentado com Saccharomyces 
cerevisiae UFMG A-905 e avaliação de seus efeitos em um modelo animal de 
asma. Ribeirão Preto, 2018. 70p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preo, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2018. 

 

A asma é uma doença heterogênea caracterizada por hiper-responsividade 
brônquica, inflamação das vias aéreas e remodelamento brônquico. Nos últimos 
anos, sua prevalência tem aumentado, principalmente nos países desenvolvidos. 
Muitos estudos têm utilizado probióticos para modular a microbiota e o sistema 
imune. A Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905, uma levedura isolada da cana-
de-açúcar, possui características probióticas, com capacidade de modular o sistema 
imune e prevenir o desenvolvimento de asma em modelo animal. O gênero 
Saccharomyces é amplamente utilizado na indústria alimentícia, sobretudo na 
fabricação de pães. Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um produto 
alimentício (pão de forma) com a S. cerevisiae UFMG A-905 e avaliar os seus efeitos 
em um modelo animal de asma induzido por alérgeno. Assim, três pães foram 
desenvolvidos e avaliados na Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP: 
pão fermentado com S. cerevisiae UFMG A-905, pão fermentado com levedura 
comercial e pão fermentado com S. cerevisiae UFMG A-905 e adicionado de 
microcápsulas da mesma levedura. Camundongos Balb/c foram sensibilizados duas 
vezes com ovalbumina (OVA) intraperitoneal, com uma semana de intervalo. Uma 
semana após, foram desafiados com OVA intranasal, por três dias consecutivos. 
Vinte quatro horas após o último desafio, os animais foram ventilados (FlexiVent®) 
para medir a hiper-responsividade brônquica com a administração de doses 
crescentes de metacolina. A inflamação foi avaliada pela contagem de células totais, 
células diferenciais e dosagem de IL-4, IL-5, IL-13, IL-10 e IL-17A no lavado 
broncoalveolar e homogenato pulmonar e pela dosagem de IgE Ova-específica. 
Foram estudados 5 grupos: Salina (animais controle), OVA (animais asmáticos), 
OVA-PÃO COMERCIAL, OVA-PÃO UFMG, OVA-PÃO UFMG+Caps. Animais do 
grupo OVA tiveram maior hiper-responsividade, células totais, eosinófilos e níveis de 
IL-4, IL-5, IL-13 e IgE quando comparados ao grupo salina. A administração de pães 
fermentados com S. cerevisiae UFMG A-905 (com e sem microcápsulas) e comercial 
reduziram os níveis de eosinófilos e IL-5 quando comparado ao OVA. Somente os 
pães fermentados S. cerevisiae UFMG A-905 (com e sem microcápsulas) reduziram 
os níveis de IL-13 no homogenato. Em relação à mecânica respiratória, somente o 
pão fermentado com S. cerevisiae UFMG A-905 e adicionado de microcápsulas 
reduziu significativamente a hiper-responsividade brônquica, quando comparado ao 
grupo OVA. Assim, a administração de pães fermentados com a S. cerevisiae UFMG 
A-905 atenuou parâmetros inflamatórios da asma. Já a administração de pães 
fermentados e adicionados de S. cerevisiae UFMG A-905 em microcápsulas reduziu 
a inflamação e a hiper-responsividade brônquica, evidenciando seu potencial na 
prevenção da asma. 

Palavras chave: Asma. Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905. Probióticos 



ABSTRACT 

 

Carvalho, A.P.F. Development of fermented bread with Saccharomyces 
cerevisiae UFMG A-905 and evaluation of its effects in an animal model of 
asthma. Ribeirão Preto, 2018. 70p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) 
– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2018. 

 

Asthma is a heterogeneous disease characterized by bronchial 
hyperresponsiveness, airway inflammation and bronchial remodeling. In recent years, 
its prevalence has increased, especially in developed countries. Many studies have 
used probiotics to modulate the microbiota and immune system. Saccharomyces 
cerevisiae UFM A-905, a yeast isolated from sugarcane, has probiotic effects, 
capable of modulate the immune system and prevent the development of asthma in 
an animal model. Saccharomyces is widely used in the food industry, mainly in the 
manufacture of breads. Thus, the objectives of this work were to develop a food 
product (loaf breads) with S. cerevisiae UFMG A -905 and evaluate its effects in an 
animal model of allergen induced asthma. So, three breads were developed and 
evaluated at Faculdade de Engenharia da UNICAMP: S cerevisiae UFMG A-905 
bread fermented, commercial yeast bread fermented, and bread fermented with S. 
cerevisiae UFMG A-905 and added with microcapsules of the same yeast. Balb/c 
mice were sensitized twice with intraperitoneal ovalbumin (OVA) one week apart. 
One week later, they were challenged with intranasal OVA for three consecutive 
days. Twenty-four hours after the last challenge, the animals were ventilated 
(FlexiVent®) to measure bronchial hyperresponsiveness with increasing doses of 
methacoline. The inflammation was assessed by counting whole cells, differential 
cells and dosing of IL-4, IL-5, IL-13, IL-10 and IL-17A in the bronchoalveolar lavage 
and pulmonary homogenate and by the determination of Ova-specific IgE. Five 
groups were studied: Salina (control animals), OVA (asthmatic animals), OVA-
COMMERCIAL BREAD, OVA-BREAD UFMG, OVA-BREAD UFMG + Caps. OVA 
group had higher hyperresponsiveness, total cells, eosinophils and levels of IL-4, IL-
5, IL-13 and IgE when compared to the saline group. Administration of fermented 
breads with S. cerevisiae UFMG A-905 (with and without microcapsules) and 
commercial reduced levels of eosinophils and IL-5 as compared to the OVA group. 
Just S. cerevisiae UFMG A-905 fermented breads (with and without microcapsules) 
reduced IL-13 levels in the homogenate. In the respiratory mechanics, only bread 
fermented with S. cerevisiae UFMG A-905 and microcapsules added significantly 
reduced bronchial hyperresponsiveness when compared to the OVA group. Thus, the 
administration of fermented breads with S. cerevisiae UFMG A-905 attenuated only 
inflammatory parameters of asthma. However, the administration of fermented and 
added breads of S. cerevisiae UFMG A-905 in microcapsules reduced inflammation 
and bronchial hyperresponsiveness, evidencing its potential in the prevention of 
asthma. 

Keywords: Asthma. Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905. Probiotics 
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1.INTRODUÇÃO  

 

1.1 Definição, epidemiologia e tratamento da asma  

 

 Definida como uma doença heterogênea e caracterizada pela inflamação das 

vias aéreas, hiper-responsividade brônquica (HRB) e remodelamento das vias 

aéreas (1-3), a asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns e sua 

prevalência está aumentando nos últimos anos, principalmente nos países que 

adotam um estilo de vida ocidental (2).  

De acordo com o Global Burden of Disease Study 2015, a asma é a doença 

respiratória crônica mais prevalente, com duas vezes mais casos em relação a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Dados estimam que, dos anos 90 até 

2015, a prevalência da asma aumentou em 12,6%, chegando a atingir 358,2 milhões 

de indivíduos no mundo (4). É uma doença que atinge todos os países, entretanto 

apresenta altas prevalências (>20%) em alguns países de língua inglesa e da 

América Latina (5, 6). No Brasil, estima-se que cerca de 20 milhões de indivíduos 

tenham asma e que ela seja a quarta causa de internações pelo SUS (5, 7) . 

No tocante a mortalidade, em 2015 foram reportados 397 milhões de mortes 

no mundo (4), sendo que no Brasil morrem aproximadamente 5 pacientes por dia 

(5). Os custos diretos com internações são altos, calcula-se que, de 2008 a 2013, 

foram gastos cerca de 170 milhões de dólares em internações no Brasil (5). Não 

obstante a isso, são incalculáveis os custos indiretos, como absenteísmo na escola e 

no trabalho, diminuição da qualidade de vida, perda de produtividade, morte 

precoce, danos físicos e emocionais entre outros (2, 8-10). 

 Clinicamente, manifesta-se por dispneia, sibilos, desconforto torácico e tosse 

principalmente no período da noite e ao acordar (2, 4). Todos os sintomas são 

variáveis em relação ao tempo e intensidade e são comumente desencadeados por 

fatores como exercício físico, mudanças climáticas, tabaco, infecções virais e 

exposição a alérgenos como pólen, pelo de animais, ácaro, entre outros (2).  



16 

 

 O tratamento da asma visa controlar os sintomas, prevenir as exacerbações, 

diminuir internações, manter a função pulmonar o mais próximo do normal, reduzir o 

uso de medicamentos e prevenir a morte precoce (2). De modo geral, inclui medidas 

educativas e uso de medicamentos. Como medidas educativas podem ser citadas o 

estímulo a adesão e ao uso correto dos medicamentos, eliminação de possíveis 

alérgenos, interrupção no uso de tabaco e vacinação a fim de evitar infecções virais 

(2, 11).  

Os medicamentos para a asma dependem da gravidade da doença, mas de 

modo geral são utilizados medicações de alívio e medicações de controle da 

doença. A princípio, são preferidos broncodilatadores de ação rápida (β-agonista de 

ação curta) para alívio de sintomas agudos. Como tratamento de primeira escolha 

para o controle da doença, são utilizados os corticoesteróides inalatórios (CI). Em 

pacientes que o uso de CI isolado não é suficiente para o controle dos sintomas, são 

utilizados concomitantemente os β2-agonista de ação prolongada (LABA). Por fim, 

em pacientes de difícil controle e que possuem limitação das atividades diárias são 

adicionadas outras opções de tratamento como os corticóides orais, antileucotrienos, 

omalizumabe (anti-IgE), entre outros (2, 7).  

 Embora muitos pacientes atinjam um controle adequado com o tratamento 

convencional da asma, diversas razões justificam a necessidade de estudar novas 

abordagens terapêuticas ou preventivas, tais como: o aumento da prevalência de 

asma nos últimos anos; efeitos colaterais dos corticosteroides, especialmente 

quando utilizados em altas doses por longos períodos; e a falta de um medicamento 

que retarde ou reverta o remodelamento brônquico. Além disso, estima-se que de 5 

a 10% dos pacientes em uso correto das medicações não conseguem o controle 

adequado (11, 12). 

 

 1.2  Fisiopatologia da Asma 

 

Muitos são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da asma, que 

podem ser intrínsecos ao hospedeiro como genética, sexo e obesidade e 

extrínsecos ou ambientais, como exposição a alérgenos (poluição do ar, poeira 
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doméstica, animais, tabagismo, pólen), dieta, infecções virais, stress ou microbiota 

(2).  

Um dos mecanismos mais importantes para o desenvolvimento dessa doença 

é a inflamação, resultado de uma complexa interação entre células epiteliais, células 

da imunidade inata e adaptativa, citocinas, quimiocinas e outros mediadores 

inflamatórios, que pode contribuir para a HRB, aumento na produção de muco e 

para o remodelamento brônquico das vias aéreas (1, 12). Dentre os diferentes 

fenótipos da asma, a asma alérgica é uma das mais comuns. Com início precoce, 

principalmente na infância e associada ao histórico familiar de doenças alérgicas 

(rinite, eczema ou alergia alimentar), caracteriza-se predominantemente pela 

inflamação eosinofílica e pelo predomínio de resposta do tipo Th2 (1, 2, 12).  

Resumidamente, o contato de um alérgeno nas vias aéreas de um hospedeiro 

leva a diversos mecanismos de sinalização, com ativação de linfócitos T CD4+, do 

subtipo 2 (Th2). Assim, há liberação de citocinas como IL-4 e IL-13 que vão atuar 

nos linfócitos B e na produção de IgE específico ao alérgeno e produção de IL-9 que 

vai agir na degranulação de mastócitos e na formação de mediadores inflamatórios 

com ação na parede do epitélio pulmonar. Ademais, a ativação de linfócitos Th2, 

contribui para o aumento de IL-5, importante citocina que promove a maturação, 

recrutamento e inibição da apoptose de eosinófilos. Com o intuito de 

contrabalancear essa resposta, linfócitos T reguladores (Treg), com atividade 

imunomodulatória e imunossupressora,  inibem a ação de células Th2. Desse modo, 

um defeito funcional nas células Treg pode também contribuir para a fisiopatologia 

da asma (1) . Os mecanismos aqui descritos estão resumidos na Figura 1. 
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Figura 1 - Resumo dos mecanismos da asma induzido por um alérgeno. . A inalação de 
um alérgeno induz resposta de perfil Th2, com liberação de citocinas IL-4, IL-5, IL-13 e IL-9 
que atuam no recrutamento de eosinófilos, produção de IgE e degranulação de mastócitos. 
Em consequência, a liberação de mediadores inflamatórios atua na formação de muco, 
hiperplasia da musculatura lisa e aumento da permeabilidade vascular. As células Treg 
inibem a ação dos linfócitos Th2. Imagem Adaptada e traduzida de Pelaia (1). 

 

 

A hiper-responsividade brônquica (HRB) é também uma importante 

característica da asma. É caracterizada pelo estreitamento anormal das vias aéreas 

em resposta a um estímulo bronconstrictor e que não é observada em indivíduos 

saudáveis (12). Embora seus mecanismos não tenham sido bem estabelecidos, 

alguns fatores podem estar relacionados, como alterações na musculatura lisa, 

redução do calibre da via aérea, aumento da contratilidade, lesão do epitélio, 

aumento da permeabilidade, ação de mediadores inflamatórios e de eosinófilos e 

disfunção neural (13). A hiper-responsividade pode ser avaliada em testes de 

broncoprovocação, com doses crescentes de broncoconstrictor, como a metacolina 

(2) . 

Outra característica importante na asma é o remodelamento brônquico, que 

está relacionado com perda de função pulmonar. É caracterizado pelo 

espessamento da lâmina basal, pela hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa, 
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pelo aumento da permeabilidade vascular, hipersecreção de muco e pelo aumento 

da deposição de colágeno nas vias aéreas (14)  

 

1.3 Teoria da Higiene  

 

Proposta por David Strachan em 1989, a teoria da higiene sugere que 

exposição a infecções e contatos não higiênicos na infância pode influenciar o 

desenvolvimento do sistema imune e proteger os indivíduos de doenças autoimunes 

e alérgicas, como a asma. Strachan observou que crianças do Reino Unido que 

cresciam em famílias numerosas tinham menor risco no desenvolvimento de 

eczema, quando comparado a pequenas famílias (15-19). Desse modo, o contato 

com irmãos ou outras crianças, a permanência precoce em creches, o contato com 

animais na infância, entre outros, são fatores protetores para o desenvolvimento do 

sistema imune e para a prevenção da asma. Os mecanismos envolvidos na teoria da 

higiene ainda não são totalmente esclarecido. Acredita-se que seja multifatorial, 

como restauração do balanço Th1/Th2, estimulação de receptores do tipo toll, 

estimulação de Treg e células Natural killer (NK), ação de IL-10, TGF-β e 

competição antigênica (17, 18).  

Sabe-se que uma das explicações para o aumento da incidência de doenças 

alérgicas é a adoção de um estilo de vida urbano e industrializado (17). 

Caracterizado pela diminuição no consumo de fibras, diminuição na prática de 

atividades físicas, adoção de práticas sedentárias, com maior parte do tempo sendo 

gasto em casa e aumento no consumo de gorduras saturadas e carboidratros 

simples, uso de antibióticos e exposição poluição ambiental, o estilo de vida 

moderno é um dos fatores para a disbiose da microbiota humana (16, 17). Além 

disso, diversos estudos mostram que partos feitos por cesariana reduzem a 

diversidade da microbiota e aumentam o risco de doenças alérgicas, ao passo que a 

amamentação materna exerce efeito positivo, principalmente pela presença de IL-10, 

TGF-β e anticorpos no leite materno (20-24). Assim, países em que são adotados 

estilo de vida Ocidental (urbano e industrializado) possuem 20 vezes mais casos de 

alergia do que países com renda menor (16, 25).  
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Além disso, a mudança na composição e diversidade da microbiota do 

intestino, da pele e do nariz está diretamente relacionada com o desenvolvimento de 

eczema, alergia alimentar e asma (26). Rook propôs a “Hipótese dos velhos amigos’’ 

na qual é postulado que a perda da relação simbiótica entre parasitas e bactérias 

benéficas a nossa evolução levam a quadros de alergia e que, nesses casos, não há 

apenas um microrganismo faltante, mas sim um desbalanço de todos eles (16, 19). 

Assim, a existência do “eixo pulmão-intestino” é bastante discutida atualmente. 

Acerca dela, acredita-se que a microbiota intestinal saudável possa influenciar a 

microbiota pulmonar, principalmente pela geração de metabólitos como ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC) que exercem efeitos imunomodulatórios (20, 27). 

Nesse sentido, estudar estratégias de modulação da microbiota abre perspectiva 

para futuros tratamentos e/ou prevenção de doenças pulmonares, como a asma. 

 

1.4 Probióticos e paraprobióticos para modular a microbiota 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação (FAO) definem probióticos como microrganismos 

vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios a 

saúde do hospedeiro (28, 29). Frequentemente, os benefícios mais esperados são 

imunomodulação, contribuição nutricional ou resistência à colonização (30). Outras 

características importantes incluem não serem patogênicos; serem capazes de 

sobreviver ao trato gastrointestinal, com resistência a sucos gástricos, biliares e 

pancreáticos e aderência ao epitélio intestinal; e capacidade de se proliferar e 

permanecerem estáveis após processamento (28, 31). 

Ao mesmo tempo que o uso de probióticos vem aumentando, surgiram novos 

conceitos e estudos utilizando esses microrganismos inativados. Definidos como 

‘’probióticos fantasmas’’, ‘’probióticos inativados’’ ou ‘’paraprobióticos’’, os 

microrganismos inativados têm mostrado, assim como probióticos, eficácia em 

diversas doenças (32). São definidos, portanto, como microrganismos não viáveis 

(ou parte deles) que quando administrados em quantidades adequadas conferem 

benefícios aos consumidores (32). Nesse sentido, em produtos alimentícios, como a 

utilização de probióticos apresenta desafios tecnológicos, como garantir a 



21 

 

sobrevivência durante a vida útil do produto ou após processamento térmico, os 

paraprobióticos passam a ser uma opção mais factível (33). Um outro termo 

encontrado na literatura é pósbiotico, que se refere aos inúmeros metabólitos, como 

compostos fenólicos, ácidos graxos de cadeia curta, peptídeos e outros, que se 

formam durante o processo de fermentação (33, 34). 

Nos últimos anos, o uso de probióticos e paraprobióticos vem sendo avaliado 

em estudos experimentais e/ou clínicos como uma alternativa para modular o 

sistema imune e tratar ou prevenir diversas doenças, entre elas dermatite atópica 

(35-37), rinite alérgica (38, 39), infecções respiratórias (40, 41) e asma (42).  

Na asma, por exemplo, a administração de Lactobacillus rhamnosus vivos, em 

um modelo animal, foi capaz de reduzir a HRB e parâmetros inflamatórios, como 

eosinófilos, IL-4, IL-5 e IgE (42). Outro estudo, conduzido em crianças com rinite 

alérgica sazonal e asma bem controlada, foi demonstrado que a administração de 

uma mistura de bactérias vivas do gênero Bifidobacterium (B longum BB536, B 

infantis M-63, B breve M016V) levou a diminuição dos sintomas alérgicos (38).  

Em relação aos paraprobióticos, a administração de Lactobacillus casei 

inativado pelo calor em um modelo animal de alergia, foi capaz de reduzir a 

produção de IgE, suprimir as citocinas de perfil Th2 (IL-5 e IL-13) no baço, bem 

como reduzir o infiltrado celular no pulmão desses animais, mostrando que mesmo 

inativo esse microrganismo apresentou efeito anti-inflamatório na asma (43). Por 

outro lado, embora os microrganismos não viáveis possam ter efeitos benéficos, 

alguns estudos demonstraram que microrganismos viáveis são mais eficazes (44, 

45).  

A administração de B. breve M-16V vivos e mortos em um modelo animal 

gnobiótico, gerou efeitos imunomoduladores, entretanto, os efeitos no metabolismo 

intestinal foram mais pronunciados após a administração das células vivas  (46). 

Outro estudo mostrou que somente a administração de Lactobacillus reuteri vivos 

atenuou a resposta alérgica em um modelo animal, ao passo que não foi observado 

o mesmo achado com a cepa inativa (47).  

Embora na prática clínica, os probióticos mais utilizados tenham sido as 

bactérias do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, alguns estudos têm 

demonstrado que leveduras do gênero Saccharomyces também possuem potencial 
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terapêutico em diversas doenças (28, 29, 48, 49). A Saccharomyces boulardii, por 

exemplo, começou a ser utilizada na Ásia pela medicina popular para o tratamento 

de diarreias. Hoje, diversos estudos confirmam seus benefícios em doenças 

inflamatórias intestinais e em diarreias, como as associadas ao uso de antibióticos e 

a diarreia do viajante (50), fazendo com que a levedura seja comercializada em 

diversos países, inclusive no Brasil. Por consequência, outras espécies de 

Saccharomyces tornaram-se alvo de grande interesse nos últimos anos.  

 

1.5 Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 

 

O gênero Saccharomyces é muito conhecido pela sua utilização na indústria 

alimentícia para fermentar cerveja, vinho e pães. Dentre as espécies de 

Saccharomyces, a S. boulardii e a S. cerevisiae são as mais conhecidas.  

Um estudo realizado por Martins et al. avaliou doze espécies de 

Saccharomyces, isoladas de habitats distintos, como queijo Canastra, frutas 

tropicais, insetos, estuário do Rio de Janeiro e da produção da cachaça. Dentre elas, 

a S. cerevisiae UFMG A-905, extraída da produção de aguardente, mostrou grande 

capacidade de colonizar o trato gastrointestinal, alcançando altos níveis 

populacionais principalmente em porções distais do intestino (30). Ademais, a 

administração dessa levedura em modelos animais representou importante efeito 

protetor em doenças entéricas, como a colite ulcerativa e a infecção por Salmonella 

e Clostridium difficile (30, 49), além de contribuir para o aumento de IL-10 (48). Ainda 

em um modelo animal, a administração de S. cerevisiae UFMG A-905 contribui para 

a diminuição dos danos causados pela mucosite induzida por um quimioterápico 

sendo capaz de atenuar a permeabilidade e as lesões intestinais, reduzir o estresse 

oxidativo e contribuir para a menor perda de peso nos animais (51). 

Na asma, a administração preventiva de S. cerevisiae UFMG A-905 em um 

modelo animal foi capaz de reduzir a hiper-responsividade brônquica e a inflamação, 

demonstrada pela diminuição do número de células totais, diferenciais, citocinas de 

perfil Th2 e restauração dos níveis de IL-10 (52).  
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1.6 Desenvolvimento de produtos alimentício que contenham 

probióticos 

 

Os probióticos do tipo Lactobacillus sp e Bifidobacterium são frequentemente 

utilizados para produção de leites fermentados, queijos e iogurtes. No caso da S. 

cerevisiae, um dos alimentos mais apropriados para o estudo de seus efeitos na 

modulação imune é o pão, uma vez que este já é produzido por esta levedura e tem 

toda a cadeia produtiva muito bem estabelecida, além de grande aceitação pelo 

consumidor (53).  

Apesar da facilidade da produção de pães, uma de suas possíveis limitações 

é o processo térmico a que eles são submetidos, pois esse processo mata as 

leveduras, as transformando em paraprobióticos e pode, potencialmente, reduzir os 

seus efeitos benéficos. Nesse sentido, apesar dos possíveis benefícios dos 

posbióticos e de paraprobióticos, estudar técnicas que permitam incorporar e manter 

vivos os microrganismos em alimentos, apesar do processo térmico e tempo de 

prateleira, é de grande interesse pela indústria de alimentos.  

Nesse âmbito, o uso de microcápsulas, como forma de proteção para os 

microrganismos, vem se tornando um método importante e muito estudado na 

indústria de alimentos (54). A microencapsulação de bactérias do gênero 

Lactobacillus em alginato de cálcio e a sua incorporação em pães, por exemplo, 

permitiu a sobrevivência após assamento a 180 graus por 15 minutos. Além disso, 

melhorou a sobrevida dos organismos durante a vida de prateleira do produto (54).  

Outro estudo utilizou uma cepa de S. cerevisiae para produzir microcápsulas 

de alginato de sódio e suplementar a dieta de tilápias. Foi observado que a 

microencapsulação permitiu melhor viabilidade a condições gástricas e biliares in 

vitro, bem como se manteve viável após armazenamento (55).  

Um dos métodos mais utilizados para encapsulamento é a extrusão, em que a 

substância a ser encapsulada é misturada em uma solução hidrocolóide 

(normalmente alginato de sódio) e é dispersa, gota a gota, em uma solução de 

Cloreto de Cálcio, passando então pelo processo de gelatinização iônica (56, 57). O 

alginato de sódio tem sido amplamente utilizado para esse processo, pois é uma 
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substância atóxica, de baixo custo, derivada de algas e amplamente aceita na 

indústria alimentícia (55, 58). Nesse sentido, a microencapsulação se torna uma 

ferramenta útil no desenvolvimento de produtos alimentícios contendo 

microrganismos vivos, como o pão. 

 

1.7 Hipótese 

 

Considerando os efeitos benéficos da S. cerevisiae UFMG A-905 na 

prevenção da asma, nós hipotetizamos que o desenvolvimento de um produto 

alimentício com essa levedura, no caso o pão, pode atenuar as características da 

asma em um modelo animal.  
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2. OBJETIVO 

 

 O objetivo geral deste estudo foi desenvolver um produto alimentício (pão) 

fermentado com a levedura S. cerevisiae UFMG A-905 e avaliar os efeitos da sua 

administração em um modelo animal de asma induzido por um alérgeno.  

 Desse modo, os objetivos específicos foram: 

➢ Caracterizar os pães fermentados de acordo com parâmetros 

tecnológicos, microbiológicos e centesimais; 

➢ Desenvolver microcápsulas com S. cerevisiae UFMG A-905 a fim de 

permitir a viabilidade do microrganismo no pão; 

➢ Administrar os pães de modo preventivo para camundongos em 

modelo de asma alérgica; 

➢ Avaliar a hiper-responsividade brônquica; 

➢ Avaliar a inflamação das vias áreas e pulmonar; 

➢ Avaliar a produção de IgE OVA-específica; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 A execução desse projeto foi feita em duas etapas: a primeira, 

correspondente ao desenvolvimento de pães fermentados com S. cerevisiae e 

desenvolvimento de microcápsulas com S. cerevisiae UFMG A-905 foi realizada no 

Laboratório de Cereais Raízes e Tubérculos do Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade de Campinas 

(UNICAMP). A segunda parte, correspondente a experimentação animal 

(administração de pães e análise de seus efeitos em camundongos asmáticos), foi 

realizada no Laboratório de Fisiopatologia Pulmonar Experimental do Departamento 

de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (FMRP-

USP). 

 O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da FMRP-USP (023/2016). 

 

3.1 Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 

 

A S. cerevisiae UFMG A-905, utilizada para fermentação dos pães, foi 

cultivada a partir de uma amostra gentilmente cedida pelo Professor Dr. Flaviano dos 

Santos Martins do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB-UFMG). Essa levedura foi 

previamente isolada da produção da cana de açúcar e pertence ao banco de cepas 

do professor Dr. Carlos Augusto Rosa do Departamento de Microbiologia do ICB-

UFMG.  

Para seu cultivo, 100µl da amostra cedida foi plaqueada em meio YPD sólido 

(1% extrato de levedura, 2% dextrose, 2% peptona e 2% de ágar) e mantidas em 

estufa a 37ºC por 48 horas. Após crescimento, uma alça das colônias foi transferida 

para 20ml de meio YPD líquido (1% extrato de levedura, 2% dextrose, 2% peptona), 

e mantidos sob agitação constante a 160 rpm, por 37ºC, obtendo assim o pré-

inóculo. Passadas 24 horas, a fim de obter o inóculo, 20ml de pré-inóculo foram 

adicionados a 180ml de meio YPD líquido e mantidos a 160 rpm, por 37ºC, durante 
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24 horas. Em seguida, foram feitas diluições seriadas em solução salina e realizada 

a contagem de leveduras utilizando a câmara de Neubauer e azul de Tripan na 

diluição de 1:2, para determinar a concentração do meio. Após, o meio foi 

centrifugado, concentrado a 109 UFC/mL e armazenado em freezer -80 ºC contendo 

30% glicerol. 

 

3.2 Produção dos pães 

 

3.2.1 Tipos de pães 

 

Foram produzidos três tipos de pães:  

✓ pão obtido a partir da fermentação com levedura comercial S. cerevisiae 

(COM); 

✓ pão obtido a partir da fermentação com a S. cerevisiae UFMG A-905, uma 

levedura probiótica (UFMG); 

✓ pão obtido a partir da fermentação com a S. cerevisiae UFMG A-905 e 

adicionado de microcápsulas contendo a mesma levedura (UFMG+Caps). 

 

3.2.2 Desenvolvimento da massa ácida 

 

Para preparo dos pães, foi desenvolvida uma massa ácida contendo 200g de 

farinha de trigo (Anaconda, Moinho Curitiba, Curitiba, PR, Brasil), 200g de água 

fervida, filtrada e em temperatura ambiente e 2ml de S. cerevisiae UFMG A-905 a 

109 UFC/mL do estoque obtido como descrito no item 3.1. A massa do pão comercial 

(controle) foi desenvolvida a partir da adição de 200g de farinha de trigo, 200g de 

água e 3,2g de fermento biológico seco instantâneo (Fleischmann, 

AB Brasil Indústria e Comércio de Alimentos LTDA, Pederneiras, SP, Brasil), 

contendo S. cerevisiae. As massas foram mantidas a 14 ºC em estufa incubadora 

tipo B.O.D (Marconi, MA 415) por 15 dias e duas vezes ao dia, era adicionado 200g 

de farinha e 200mL de água fervida e filtrada.  
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3.2.3 Desenvolvimento dos pães 

 

A farinha de trigo (Anaconda, Moinho Curitiba, Curitiba, PR, Brasil) utilizada 

foi selecionada a partir da análise de umidade, características farinográficas de 

absorção de água, tempo de desenvolvimento da mistura, estabilidade, 

características alveográficas, falling number e % de glúten seco e úmido. A Tabela 1 

apresenta as características da farinha. Os outros ingredientes, adquiridos no 

comércio local, foram a gordura vegetal, o açúcar e o sal. A água utilizada para 

desenvolvimento dos pães era filtrada e fervida. Não foram utilizados melhoradores 

ou conservantes nos pães produzidos. 

 

Tabela 1 - Características da farinha de trigo utilizada para preparo dos pães. 

 
Umidade (%) 

 
12,8 

Características 
Farinográficas 

 Absorção de água (W%) 53,8 ± 0,23 

Tempo de 
Desenvolvimento (min) 

8,0 ± 0,52 

Estabilidade (min) 23,2 ± 1,43 

Índice de tolerância a 
mistura 

4,2 ± 2,58 

Características 
Alveográficas  

P (mm) 119,9 

L (mm) 59 

P/L 0,2 

W (10-4 J) 311,11 

Falling Number (seg) 475 ± 17,76 

Glutomatic 

 Glúten Seco (%) 7,9 ± 0,24 

Glúten úmido (%) 23,3 ± 0,17 
*Porcentagem com base na farinha total utilizada 
**Considerando que a massa ácida foi feita com 50% de farinha de trigo e 50% de água, tem 

600g de farinha e 600g de água na massa ácida 

 

 O desenvolvimento dos pães foi realizado em dois passos: a produção da 

esponja e a produção da massa final. A formulação dos dois passos está descrito na 

Tabela 2. Para os dois pães os processos foram feitos em triplicata.  
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 Figura 2 - Fluxograma da produção dos pães. Previamente, foi desenvolvida uma massa 
ácida por 15 dias (Etapa 1). A posteriori, a esponja foi desenvolvida e fermentada por cerca de 
4 horas (Etapa 2). Após, foram misturados a esponja e os demais ingredientes, a massa foi 
batida, fermentada e assada (Etapa 3). 

 

 

Tabela 2 – Formulação dos pães. 

INGREDIENTES 
Passo 1 - Esponja  

%* g 

Massa ácida 40 1200** 
Farinha de Trigo 45 1350 
Água 11,6 350 

  Passo 2 - Massa  

  % g 

Farinha de Trigo  35 1050 

Gordura 40 120 

Açúcar 40 120 
Sal  18 54 

Água  9,8 295 
*Porcentagem com base na farinha total utilizada 
**Considerando que a massa ácida foi feita com 50% de farinha de trigo e 50% de água, tem 

600g de farinha e 600g de água na massa ácida 

 

Para desenvolvimento da primeira etapa (produção da esponja), os 

ingredientes foram colocado em uma masseira espiral vertical (VMI, Modelo SPI 11, 

Montaigu, França) e batidos por 4 minutos em velocidade baixa (cuba: 20rpm/ pá 

100rpm). Após homogeneização dos ingredientes, a massa foi levada a uma câmara 

climática (Klimaquip, modelo CF10V2, Pouso Alegre, Brasil) com temperatura de 36 

± 1ºC e umidade relativa 70 ± 5% por 4 horas. Decorridos o tempo da fermentação 

da esponja, o restante dos ingredientes foi adicionado e levado novamente a 

masseira. A massa então foi batida na velocidade baixa (cuba: 20rpm/ pá 100rpm) 

por 4’30’’ e na velocidade alta (cuba: 20rpm/ pá 220rpm) por 2’. Após, a massa foi 

porcionada em 250 ± 1g, boleada manualmente e deixada descansando por cerca 

de 10 minutos. Os pães foram moldados manualmente, colocados em formas de 

alumínio (8 cm x 17,5cm x 5 cm) untadas com óleo vegetal e colocadas em câmara 

climática a 30 ± 3ºC e umidade relativa 85 ± 5% por cerca de 4 horas. Os pães 

foram assados a 180 graus por 20 minutos em forno elétrico (Prática Technipan, 

Modelo HPE80, Pouso Alegre, Brasil). A Figura 2 é um fluxograma dos processos 

descritos acima.  
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3.2.4 Caracterização da Microbiota dos Pães 

 

Amostras da massa ácida e dos pães após a fermentação final e após 

assamento foram coletadas a fim de quantificar o crescimento de microrganismos. 

Após diluições seriadas, as amostras foram plaqueadas em triplicata em três meios 

de cultura diferentes:  
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• Ágar de Man Rogosa e Sharpe (MRS) pelo método de profundidade com 

incubação a 30oC por 48 ± 3 horas para avaliar o crescimento de bactérias 

lácticas;  

• Ágar Batata Dextrose (PDA) com 10% de ácido tartárico pelo método de 

plaqueamento de superfície e manutenção a 30oC por 48 ± 3 horas para 

avaliar o crescimento de leveduras; 

• Ágar Padrão para Contagem (PCA) pelo método de profundidade com 

incubação a 35oC por 48 ± 3 horas par avaliar a contagem total de 

microrganismos; 

As placas que tiveram crescimento de 30 a 300 colônias foram contadas.  

 

3.2.5 Análise dos Pães 

 

Após o assamento dos pães COM e pães UFMG, foram analisadas as 

características tecnológicas avaliadas por medidas instrumentais como cor 

(parâmetros de L, a* e b*), volume específico e textura (firmeza instrumental e 

dureza instrumental). Em relação aos parâmetros físico químicos foram avaliados a 

atividade de água e pH. Após o processo de liofilização (descrito no item 3.2.6), foi 

feita a composição centesimal.  

O volume específico foi determinado um dia após o assamento, de acordo 

com o método 10.05.01 da AACCI (2010)  e foram expressos em cm³/g.  

Para determinação da firmeza e dureza dos pães, foi utilizado o têxturômetro 

TA-XT2i (Stable Micro Systems, Surrey, England) com probe de alumínio P/36. 

Assim, duas fatias com 1,25cm de espessura foram comprimidas em cada teste, 

sendo este repetido 8 vezes. Foi seguido o método 74.09.01 da AACCI (2010) e as 

medidas foram expressas em N.  

A cor dos pães foi avaliada, em triplicata, utilizando um espectrofotômetro 

portátil MiniScan XE (Hunter Associates Laboratory, Inc, Reston, Virgínia, USA) com 

iluminante D65 e ângulo de observação de 10º. Os parâmetros avaliados foram: 

luminosidade (L*) que varia de 0 (preto) a 100 (branco), a* que varia de verde 
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(negativo) a vermelha (positivo) e b* que varia de azul (negativo) a amarela 

(positivo). 

Em triplicata, foram realizadas medidas da atividade de água dos pães 

utilizando o aparelho Aqualab digitaL 4TEV (Decagon, Pullman, USA) e seguindo as 

orientações do fabricante (AQUALAB, 2000). 

O pH foi avaliado em 5 momentos da produção dos pães: massa ácida, 

esponja antes da fermentação, esponja após 4 horas de fermentação, massa após 

fermentação final e pão após assamento. Para isso, 10g de amostra de cada pão foi 

diluída em 100ml de água destilada e medida em pHmetro portátil, em triplicata. 

Para análise da composição centesimal, foram seguidos os métodos da 

AACCI (2010): umidade (método 44-15.02), proteína (método 46-13.01), lipídeos 

(método 30-10.01); cinzas (método 08-01.01) e teor de carboidratos totais, calculado 

por diferença. Os resultados foram expressos em base úmida.  

 

3.2.6 Liofilização dos pães 

 

Fatias com espessura de 1,25cm foram ultracongeladas a -40oC, por 1 hora e 

colocadas no liofilizador Liotop LP820 (Liobras, São Carlos, SP), na temperatura de 

30ºC, com pressão da câmara inicial de 160mmHg por 24 horas, para garantir a 

conservação até a administração aos animais.  

 

3.3 Produção de Microcápsulas  

 

O método escolhido para a produção das microcápsulas de S. cerevisiae 

UFMG A-905 foi o de extrusão. Para tal, uma matriz de alginato de sódio (Dinâmica 

Química Contemponânea Ltda., Diadema, SP, Brasil) a 2% foi preparada e 

esterilizada em autoclave. A ela, foi adicionada a S. cerevisiae UFMG A-905 na 

concentração de 109 UFC/mL cultivada como descrita no item 3.1. Essa solução foi 

então homogeneizada e aspergida, como auxílio de uma bomba, em uma solução 
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de 0,1M cloreto de cálcio, sendo mantidas por cerca de 20 minutos. Todo o processo 

foi realizado dentro de fluxo laminar, com materiais devidamente esterilizados.  

Após, as microcápsulas foram guardadas em placas de petri estéreis, 

ultracongeladas a -40oC por 1 hora e liofilizadas seguindo o método descrito em 

3.2.6. 

Para controle microbiológico, as cápsulas (liofilizadas e antes de serem 

liofilizadas), foram diluídas em citrato de sódio 2%. Essa solução foi plaqueada em 

PDA, após diluições seriadas, com objetivo de quantificar a S. cerevisiae UFMG A-

905 presente nas microcápsulas.  

Após a liofilização das cápsulas, elas foram analisadas em Microscópio 

Eletrônico de Varredura Hightech TM3030 (Tóquio, Japão). 

 

3.4 Recomposição dos pães em biscoitos 

 

Visando uma melhor aceitação pelos animais, a farinha de pão liofilizada foi 

reconstituída em biscoitos e ofertadas como petiscos. Para tal, foi utilizado 4% de 

lignosulfanato de cálcio (Lignobond DD, Lignotech Brasil Produtos de lignina LTDA, 

São Paulo, Brasil) e 70% de água. Esses ingredientes foram homogeneizados, 

moldados e secos em estufa. Em uma parte dos biscoitos foi adicionado as 

microcápsulas na proporção de 10%. Dessa forma, os animais que receberam os 

biscoitos adicionados de microcápsulas receberam a dose de 9,5 x 106 UFC/grama 

de biscoito. A figura 3 mostra os biscoitos ofertados aos animais.  

 

Figura 3 - Biscoitos ofertados ao animais. Para facilitar a oferta, os pães liofilizados foram 
reconstituídos utilizando lignosulfanato de cálcio. Na figura, biscoitos feitos a partir do pão 
fermentado com S. cerevisiae comercial (COM), com a S. cerevisiae UFMG A-905 (UFMG) e 
com S. cerevisiae UFMG A-905 adicionado de microcápsulas da mesma levedura (CAPS). 

 

 

 



34 

 

3.5 Protocolo de sensibilização, desafios e tratamentos com pães 

 

A segunda parte do projeto consistiu na administração dos pães 

desenvolvidos e avaliação dos efeitos em um modelo animal de asma. Para tal, 

foram utilizados camundongos machos balb/c, de 6-8 semanas, obtidos no Biotério 

Central da FMRP-USP e mantidos em gaiolas autoclavadas com ração e água 

estéreis sob livre demanda. O consumo de ração, peso do animal e consumo do 

biscoito foi monitorado diariamente.  

Para desenvolvimento do protocolo de asma, os animais foram sensibilizados 

com 10µg Ovalbumina (OVA, tipo V, Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, USA) + 1mg de 

Al(OH3) (Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, USA) intraperitoneal (I.P) por duas vezes, 

com intervalo de uma semana entre as administrações. Uma semana após a 

segunda sensibilização, os animais foram levemente anestesiados (cloridrato de 

cetamina a 10% + cloridrato de xilasina 2%) (Syntec do Brasil LTDA, São Paulo, 

Brasil) e desafiados com 10 µg OVA intranasal (I.N), por três dias consecutivos. Os 

animais do grupo controle passaram pelos mesmos procedimentos, porém 

receberam solução salina estéril. Para o tratamento, os pães reconstituídos (descrito 

no item 3.4), foram ofertados diariamente, por 27 dias, na dose de 2,5 ± 0,2g, 

iniciando dez dias antes da primeira sensibilização e se prolongando por todo o 

experimento. O protocolo de sensibilização, desafios e tratamentos está 

demonstrado na Figura 4. 

Desse modo, foram avaliados cinco grupos, com 8 a 10 animais cada: 

✓ Sal: grupo controle, sensibilizado e desafiado com solução salina 

estéril. 

✓ OVA: grupo asmático não tratado, sensibilizado e desafiado com OVA.  

✓ OVA-Pão UFMG: grupo sensibilizado e desafiado com OVA. Os 

animais foram tratados com os pães fermentados com a S. cerevisiae 

UFMG A-905  

✓ OVA-Pão Comercial: grupo sensibilizado e desafiado com OVA. Os 

animais foram tratados com os pães fermentados com a S. cerevisiae 

comercial. 
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 Figura 4 - Protocolo de sensibilização, desafios e tratamento dos animais. 

 

✓ OVA - Pão UFMG + Caps: grupo sensibilizado e desafiado com OVA. 

Os animais foram tratados com os pães fermentados com S. cerevisiae 

UFMG A-905 e adição de microcápsulas contendo S. cerevisiae UFMG 

A-905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Excreção Fecal 

 

 A fim de avaliar a excreção de leveduras do trato gastrointestinal, amostras de 

fezes dos animais foram coletadas em três momentos: no primeiro dia de tratamento 

(D0), no dia da primeira sensibilização (D10) e no dia do primeiro desafio (D24). Elas 
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foram colocadas em solução salina estéril na proporção de 1:10, homogeneizadas e 

então feitas diluições seriadas. Foram plaqueadas em Ágar Saboraud Dextrose 

(ASD) com cloranfenicol, mantidas em estufa a 37ºC por 48 horas e contadas as 

unidades formadoras de colônias.  

 

3.7 Avaliação da Mecânica Respiratória 

 

 Vinte quatro horas após o último desafio, os animais foram anestesiados via 

I.P. (cloridrato de cetamina a 10% + cloridrato de xilasina 2%), traqueostomizados e 

colocados em um ventilador mecânico para pequenos animais FlexiVent® (Scireq, 

Montreal, QC, Canadá), com uma frequência respiratória de 150 respirações/minuto 

e PEEP de 3 cmH2O. Brometo de pancurônio I.P (1,2 mg/kg) foi administrado aos 

animais e após total paralisia muscular, as medidas respiratórias foram realizadas.  

 Para avaliar a HRB, foram feitas medidas basais e após administração de 

doses crescentes de metacolina (0; 6,25; 12,5; 25 e 50 mg/ml), via aerossol, 

utilizando um nebulizador ultra-sônico (Hudson RCI, Teleflex Medical, Temecula, CA, 

USA). Os parâmetros avaliadas, resistência total (RRS), elâstância total (ERS), 

resistência tecidual (G) e elastância tecidual (H), foram selecionadas das curvas que 

apresentaram coeficiente de determinação maior ou igual a 0,85 (COD ≥ 0,85). 

 

3.8 Avaliação da Inflamação das vias aéreas 

 

3.8.1 Coleta do lavado broncoalveolar, sangue e pulmões 

 

  Após a ventilação mecânica, foi coletado lavado broncoalveolar (LBA) a partir 

da instilação nasal de 1ml de solução salina estéril duas vezes pela cânula traqueal. 

As duas amostras obtidas foram centrifugadas a 3000 rpm por 5 minutos a 4°C e o 

sobrenadante da primeiro foi coletado e armazenado em -80°C para dosagem de 

citocinas. O sobrenadante da segunda amostra foi descartado e o pellet obtido foi 
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ressuspendido em 0,5ml de solução salina estéril gelada para contagem de células 

diferenciais e totais. 

 Terminada a coleta do LBA, a caixa torácica do animal foi aberta e coletado o 

sangue do ventrículo direito do coração. A amostra de sangue foi centrifugada a 

3300 rpm por 22 minutos a 4°C e o plasma obtido foi coletado e armazenado em -

80°C para dosagem de IgE OVA-específica. 

 Após, foram infundidos 5ml de solução salina estéril gelada no ventrículo 

direito para retirada de sangue dos pulmões. Os pulmões foram então retirados, 

sendo o pulmão direito colocado em solução de RNAlater (Thermo Fisher Scientifc 

Baltics UAB, V.A, Lithuania) para preparado do homogenato pulmonar a fim de 

quantificar citocinas.  

 

3.8.2 Contagem de células totais e diferenciais 

 

 Após processamento do LBA (item 3.8.1), 50 µl da amostra foram diluídos em 

azul de tripan na proporção de 1:2 e as células totais foram contadas em 

microscópio com auxílio da Câmara de Neubauer. Feito isso, 100 µl da amostra do 

LBA foram centrifugadas a 400 rpm por 3 minutos em centrífuga tipo cytospin 

(Cytospin IV, Thermo Scientific, Runcorn, Cheshire, EUA). As lâminas obtidas foram 

coradas com o kit Panótico rápido (Labroclin, Pinhais, Pr, Brasil), seguindo as 

orientações do fabricante, para contagem de células diferenciais. De cada amostra, 

foram contadas 300 células inflamatórias. 

 

3.8.3 Dosagem de citocinas no LBA e homogenato pulmonar  

 

 Para preparado do homogenato pulmonar foi utilizado o pulmão armazenado 

em RNAlater (Thermo Fisher Scientifc Baltics UAB, V.A, Lithuania). Para tal, 50mg 

do pulmão foram colocados em 1ml de solução de inibidor de protease (Complete 

EDTA-free, ROCHE, Alemanha). Com o auxílio de um homogeneizador de tecido, o 

órgão foi macerado e centrifugado a 3500 rpm por 15 minutos a 4°C. Foi coletado o 
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sobrenadante da amostra e utilizado para dosagem de citocinas pelo método de 

ELISA. Foram dosadas IL-4, IL-5, IL-13, IL-17A e IL-10 no homogenato pulmonar 

seguindo as recomendações do fabricante BDBiosciences (IL-4, IL-5,  IL-10; 

BDBiosciences, San Diego, CA, EUA) e eBioscience (IL13, IL-17A; eBiosciences, 

San Diego, CA, EUA). No LBA, foram dosados os níveis de IL-5 por ELISA, seguindo 

as recomendações do fabricante (BDBiosciences, San Diego, CA, EUA). 

 

3.8.4 Dosagem de IgE OVA-específica no plasma 

 

 Para dosar IgE específica para OVA, 50 µl de uma solução contendo OVA (10 

µl/ml) foram adicionadas em uma microplaca para ELISA com 96 poços e incubada 

overnight a 4°C. Após, a placa foi lavada com solução PBS 1x contendo 0,05% de 

tween 20. A placa foi então bloqueada com 200µl de PBS 1x contendo 10% de Soro 

Bovino Fetal (SBF) e 0,05% de tween 20, por 1 hora a 37°C. Os poços foram 

lavados e 25µl de soro + 25µl de tampão bloqueio (PBS 1x contendo 10% de SBF + 

0,05% de tween 20) foram plaqueados em duplicata e incubados por 2 horas a 37°C. 

Decorrido o tempo de incubação, a placa foi lavada novamente, adicionado 50 µl de 

anticorpo biotinilado a 1:1000 em tampão bloqueio e incubada por 1 hora a 37°C. 

Após, os poços foram lavados e foram adicionados a cada poço 50 µl de 

Streptavdin-HRP diluído 1:250 em tampão bloqueio e mantidos por 30 minutos em 

temperatura ambiente no escuro. Depois, a placa foi lavada pela última vez e foram 

adicionados 50µl de TMB (BD Biosciencie, EUA) e mantida por 30 minutos, no 

escuro em temperatura ambiente. A reação foi interrompida com 25 µl/poço de 

H2SO4 a 16%. A placa foi lida em leitor de ELISA no comprimento de onda de 450nm 

e os resultados foram expressos em densidade óptica. 

 

3.9 Análise Estatística 

 

 A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism 

Versão 5.0. As variáveis categóricas foram expressas com porcentagem e as 

contínuas por média e erro padrão. Para comparação entre os pães desenvolvido 
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foram utilizados Teste T e para comparação dos grupos foram utilizadas análises de 

variância OneWay ANOVA e Two Way ANOVA, com pós-teste de bonferroni. Os 

valores com p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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Figura 5 - Imagens dos pães fermentados. A esquerda pães desenvolvidos com a levedura 
probiótica S. cerevisiae UFMG A-905 (UFMG) e à direita com a levedura comercial (COM). 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Parâmetros tecnológicos e físico-químico dos pães 

 

 A Figura 5 mostra, em triplicata, os pães fermentados com a S. cerevisiae 

UFMG A-905 e os pães fermentados com a levedura comercial.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fatias dos pães. À esquerda, pães fermentados com a levedura probiótica S. 
cerevisiae UFMG A-905 e à direita com a levedura comercial (COM) 
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Figura 7 – Comparação entre as fatias dos pães. À esquerda, pães fermentados com a 
levedura probiótica S. cerevisiae UFMG A-905 e à direita com a levedura comercial (COM) 

 

 

 

A cor dos pães fermentados com levedura comercial e fermentados com a S. 

cerevisiae UFMG A-905 não apresentou diferenças significativas para o parâmetro 

L*, que reflete luminosidade (escala de 0 a 100, sendo que valores mais próximos de 

100 refletem produtos mais claros) e para o parâmetro de a* (escala que varia de -60 

a +60, com menor extremo correspondente a cor verde e maior extremo 
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correspondente a cor vermelha) (59). A média de valor de L* obtida para pães 

fermentados com levedura comercial foi de 75,57, enquanto os pães com a UFMG A-

905 obtiveram valores de 76,22. Em relação à a*, os pães comerciais obtiveram 

média de valor de 2,78, enquanto o grupo pão UFMG A-905 obteve valor de 2,83. Já 

em relação ao parâmetro de b* (escala que varia de -60 a +60, com menor extremo 

correspondente a cor azul e maior extremo correspondente a cor amarela), os pães 

obtidos da levedura comercial, tiveram uma média de 20,75, enquanto o da levedura 

probiótica o valor de 20,18, com diferença significativa entre eles (p<0,05).  

Em relação ao volume específico, os dois pães tiveram resultados 

significativamente diferentes (p<0,0001), sendo os pães obtidos a partir da UFMG A-

905 os que obtiveram maiores volumes específico. A faixa de variação do grupo 

comercial foi de 1,23 a 1,72 cm3/g, com média de 1,52 cm3/g. Para o grupo 

fermentado com a UFMG A-905 a faixa foi de 2,46 a 2,95, com média de 2,79 cm3/g.  

Sobre a textura, os pães obtidos com a UFMG A-905 obtiveram menor dureza 

e menor firmeza quando comparado aos pães comerciais (p<0,0001). Para os pães 

comerciais, a faixa de variação de dureza foi de 29,4 a 45,9N, com média de 37,39N. 

Já para os pães fermentados com a UFMG A-905, a faixa de variação foi de 17,4 a 

34,6N, com média de 25,95N. Em relação a firmeza, a faixa de variação dos pães 

comerciais foi de 24,4 a 39,1N, com média de 30,55N, ao passo que os pães com 

levedura probiótica foi de 13,5 a 32,9N, com média de 22,24N. Os resultados dos 

parâmetros tecnológicos estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Análises tecnológicas dos pães produzidos com S. cerevisiae UFMG A-905 
e S. cerevisiae comercial expressas por média e erro padrão. 

ENSAIOS UFMG A-905 COMERCIAL 

Cor  
L* 

 
76,22 ± 0,15ns 

 
75,57 ± 0,30 

a* 2,83 ± 0,07 ns 2,78 ± 0,05  

b* 20,18 ± 0,17 20,75 ± 0,10# 

Volume específico (cm3/g) 2,79 ± 0,07### 1,52 ± 0,08 

Firmeza instrumental (N) 22,24 ± 1.047 30,55 ± 0,92### 

Dureza instrumental (N) 25,95 ± 1,189 37,39 ± 1,138### 

Resultados expressos como média ± erro padrão. Símbolos diferentes, na mesma linha, 
diferem entre si pelo teste T (p<0,05); ns=não significativo  
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4.2 Atividade de água dos pães  

 

 A atividade de água no alimento representa o teor de água livre que está 

disponível para reações físicas, químicas e biológicas (60). Dessa maneira, quanto 

maior a atividade de água livre maior a chance de deterioração do produto. Houve 

diferença significativa entre a atividade de água dos dois pães (p<0,05). O pão 

fermentado com S. cerevisiae UFMG A-905 apresentou atividade de água média de 

0,9211, ao passo que o pão comercial apresentou, em média, atividade de água de 

0,9136.  

 

4.3 pH da massa ácida e dos pães 

 

Em todos os momentos avaliados, os pães UFMG A-905 obtiveram pH mais 

ácidos que os pães comerciais. Os valores de média e erro padrão do Ph estão 

demonstrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4  - Avaliação do Ph da massa ácida e dos pães produzidos com S. cerevisiae 
UFMG A-905 e S. cerevisiae comercial 

Momento de Análise UFMG A-905 COMERCIAL 

Massa ácida 3,83 ± 0,04 4,24 ± 0,02*** 

Esponja após a fermentação 4,38 ± 0,03 4,80 ± 0,02*** 

Massa após fermentar 4,52 ± 0,01 4,90 ± 0,00*** 

Pão assado 4,76 ± 0,04 4,87 ± 0,02ns 

Resultados expressos como média ± erro padrão. Símbolos diferentes, na mesma linha, 
diferem entre si pelo teste T (p<0,05); ns=não significativo  

 

4.4 Análise microbiológica dos pães 

 

 A contagem dos microrganismos está descrita na Tabela 5. Na massa ácida 

do pão comercial houve crescimento de 5,7 x 106 leveduras/g, 1,32 x 108 bactérias/g 

e 1,05 x 109 bactérias lácticas/g. Já na massa ácida feita a partir da S. cerevisiae 
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UFMG A-905, houve um aumento na contagem de leveduras e bactérias totais e 

diminuição na contagem de bactérias ácido lácticas, sendo os valores de 1,6 x 107 

leveduras/g , 5,9 x 108 bactérias totais/g, e 4,9 x 10 8 bactérias do ácido láctico/g. 

 Após a incorporação dos ingredientes e a fermentação final, nos pães COM 

houve crescimento de 6,85 x 104 levedura/g, 1,2 x 109 bactérias totais/g e 4,6 x 1011 

bactérias lácticas/g. Nos pães UFMG A-905, em comparação com o comercial, 

houve um aumento de leveduras e uma diminuição de bactérias totais e do ácido 

láctico, sendo os valores encontrados respectivamente 4,15 x 106 levedura/g, 1,1 x 

108 bactérias totais/g e 3,4 x 108 bactérias do ácido láctico/g. 

 Não houve crescimento significativo de microrganismos nos pães após o 

forneamento.  

 

Tabela 5 - Contagem total de leveduras (CTL), contagem total de bactérias (CTB) e 
bactérias lácticas (CTBAL) da massa ácida, do pão após fermentação e pão após 
forneamento  

ANÁLISES CTL CTB CTBAL 

Massa ácida    

 Comercial 5,7 x 106 1,32 x 108 1,05 x 109 

 UFMG A-905 1,6 x 107 5,9 x 108 4,95 x 108 

    

Pão após fermentação    

 Comercial 6,85 x 104 1,2 x 109 4,64 x 1011 

 UFMG A-905 4,15 x 106 1,1 x 108 3,4 x 108 

    

Pão após forneamento    

 Comercial 0 0 0 
 UFMG A-905 0 0 0 

 

 

4.5 Avaliação da composição centesimal dos pães 
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Os valores de umidade, lipídeos, proteínas, cinzas e carboidratos totais estão 

apresentados na Tabela 6. Não houve diferenças significativas entre os dois pães 

estudados. 

 

Tabela 6 – Composição Centesimal dos dos pães Comercial e UFMG A-905 em base 
úmida expressos em média e erro padrão. 

ANÁLISES  UFMG A-905  COMERCIAL 

Umidade (%) 27,84 ± 0,81ns  26,68 ± 0,97 

Proteína (%)  7,47 ± 0,01ns 7,32 ± 0,05 

Lipídeos (%) 4,49 ± 0,06ns 4,37 ± 0,20 

Cinzas (%)  0,66 ± 0,00ns 0,64 ± 0,00 

Carboidratos Totais (%)  59,54 60,99 

Resultados expressos como média ± erro padrão; ns=não significativo  

 

 

4.6 Análise microbiológica das microcápsulas e biscoitos 

 

 As microcápsulas desenvolvidas foram plaqueadas em meio PDA a fim de 

quantificar as leveduras. Desse modo, foram encontradas 4,95 x 10 7 

leveduras/grama de cápsula. Após a liofilização foram quantificadas 9,5 x 107 

leveduras/grama de cápsula.  

 Nos pães, reconstituídos em forma de biscoitos, não houve crescimento de 

leveduras. Entretanto, com a adição de 10% de cápsulas ao biscoito, havia 9,5 x 106 

leveduras/g de biscoito. Ao final do protocolo de tratamento, os biscoitos com 

cápsulas foram novamente plaqueados e encontradas 5,4 x 106 levedura/g de 

biscoito (perda de aproximadamente 43% de leveduras).  
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4.7 Fotos das microcápsulas 

 

 A figuras 8 mostra as microcápsulas, vistas a olho nu,  antes e após a 

liofilização. Na figura 9, são apresentadas as fotografias feitas com microscopia de 

varredura em diferentes aumentos (50x, 500x e 1,2kx).  

 
Figura 8 - Fotografias das microcápsulas de Saccharomyes cerevisiae UFMG A-905. 
Microcápsulas feitas a partir de uma matriz de alginato antes da liofilização (à esquerda) e 
após a liofilização (à direita).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Microfotografias das microcápsulas de Saccharomyces cerevisiae UFMG A-
905. As fotos foram feitas com microscópio eletrônico de varredura (MEV) nos aumentos de 
50x (figura A) , 100x (figura B), 250x (figura C) e 1,2k x (figura D). As setas vermelhas 
indicam as leveduras. 
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4.8 Ganho de Peso dos camundongos 

 

 Durante o protocolo de tratamento, sensibilizações e desafios foi avaliado, 

semanalmente, o ganho de peso dos animais, a fim de detectar uma possível 

interferência do tratamento com os pães. Foi observado que os animais obtiveram 

variação de peso de modo semelhante ao longo das semanas, ou seja, sem 

diferença significativa entre os cinco grupos estudados, como mostra a figura 10. 

Figura 10 - Variação de peso ao longo do protocolo de tratamento, sensibilização e 
desafio dos animais. O peso foi avaliado, semanalmente, ao longo das quatro semanas de 
protocolo. (n=9 a 11 camundongos). 

 

 

4.9 Excreção fecal  

 

 Foram coletadas fezes dos animais durante três momentos, a fim de avaliar a 

capacidade da S. cerevisiae UFMG A-905 de colonizar o intestino quando 

administrada em forma de pão. Observou-se que no D0 não houve crescimento de 

levedura nas fezes de nenhum dos cinco grupos analisados. Após, somente os 

animais que receberam pães com a levedura viva (microencapsuladas) foram 

capazes de serem colonizados pela mesma. No D10, a S. cerevisiae UFMG A-905 

estava presente nas fezes dos animais tratados com pães UFMG adicionados de 

microcápsulas na ordem de 6,5 x 106 ± 1,9 x 106 UFC/g de fezes. No D24, a levedura 

atingiu uma média de 4,0 x 107 ± 5,1 x 106 UFC/g de fezes, como mostra a figura 11. 
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Figura 11 – Excreção fecal. As fezes coletadas no primeiro dia de tratamento (D0), no dia 
da primeira sensibilização (D10) e no dia do primeiro desafio (D24), foram plaqueadas em 
meio Ágar Saboraud Dextrose (n=6 camundongos). 

 

 

4.10 Avaliação da hiper-responsividade das vias aéreas 

 

 Para todos os parâmetros analisados (RRS, ERS, G e H) houve um aumento 

significativo na HRB do grupo OVA quando comparado ao grupo Sal, principalmente 

na dose de 50mg/ml de metacolina (p<0,001). A administração de pão fermentado 

com levedura comercial foi capaz de reduzir significativamente a RRS e ERS, em 

comparação com o grupo OVA, nas doses de metacolina de 12,5 mg/ml e/ou 

25mg/ml (p<0,05), evidenciando efeito parcial desse pão. 

O grupo Ova – Pão UFMG + Caps apresentou valores de RRS, ERS, G e H 

significativamente menores, principalmente nas doses de 50mg/ml de metacolina 

(p<0,05), em comparação com o grupo OVA. A administração de pão UFMG  não 

alterou significativamente a HRB. A figura 12 apresenta os dados de HRB brônquica.  

 

Figura 12 - Avaliação da hiper-responsividade brônquica – Os camundongos foram 
sensibilizados duas vezes com OVA I.P, com sete dias de intervalo, e desafiaos com OVA 
I.N, uma vez ao dia, por três dias consecutivos. Dez dias antes da primeira sensibilização, 
os animais receberam diariamente pão fermentado com levedura comercial ou com 
Saccharomyces cerevisiae A-905 adicionados ou não de microcápsulas. Vinte e quatro 
horas após o último desafio, foram avaliados os parâmetros de resistência total, elastância 
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total, resistência tecidual e elastância (n=6 a 9 camundongos) *p< 0,05 ** p<0,01 *** 
p<0,001 

 

 

 

4.11 Avaliação das células totais e diferenciais  

 

 Houve um aumento significativo de células totais no LBA do grupo OVA 

quando comparado ao grupo Sal (p< 0,001). A administração dos três tipos de pães 

não foi capaz de diminuir significativamente a quantidade de células totais no LBA 

(Figura 13). 

 

Figura 13 - Células Totais no Lavado Broncoalveolar (LBA). Os camundongos foram 
sensibilizados duas vezes com OVA I.P, com sete dias de intervalo, e desafiaos com OVA 
I.N, uma vez ao dia, por três dias consecutivos. Dez dias antes da primeira sensibilização, 
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os animais receberam diariamente pão fermentado com levedura comercial ou com 
Saccharomyces cerevisiae A-905 adicionados ou não de microcápsulas. Vinte e quatro 
horas após o último desafio, foi coletado o Lavado Broncoalveolar para contagem das 
células totais em microscópio. Os resultados são expressos como média e erro padrão;  (n= 
9 a 11 camundongos). ***p<0,001 

 

 

 

 Em relação a células diferenciais, houve um aumento na porcentagem de 

eosinófilos no LBA do grupo OVA quando comparado ao grupo Sal  (p< 0,0001). A 

porcentagem de eosinófilos do LBA foi significativamente menor no grupo Ova- Pão 

UFMG, Ova- Pão Comercial e Ova-Pão UFMG +Caps (p<0,05, p<0,001 e p<0,001, 

respectivamente), quando comparados ao grupo OVA. Paralelamente, houve um 

aumento significativo de macrófago no LBA do grupo Sal (p<0,001), grupo Ova-Pão 

Comercial (p<0,05) e grupo Ova-Pão UFMG + Caps (p<0,001) quando comparados 

ao grupo OVA. Em relação aos neutrófilos, houve um aumento significativo somente 

no grupo Sal quando comparado ao OVA (p<0,01).  Esses resultados estão 

demonstrados na Figura 14. 

 

Figura 14 - Células diferenciais no LBA expressas em porcentagem. Os camundongos 
foram sensibilizados duas vezes com OVA I.P, com sete dias de intervalo, e desafiados com 
OVA I.N, uma vez ao dia, por três dias consecutivos. Dez dias antes da primeira 
sensibilização, os animais receberam diariamente pão fermentado com levedura comercial 
ou com Saccharomyces cerevisiae A-905 adicionados ou não de microcápsulas. Vinte e 
quatro horas após o último desafio, foi coletado o Lavado Broncoalveolar para contagem das 
células diferenciais. Os resultados são expressos como média e erro padrão (n= 6 a 9 
camundongos). *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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4.12 Níveis de IL-5 no LBA e IL-4, IL-5, IL-13, IL-10, IL-17A no HP 

 

Os níveis de IL-5 foram significativamente maiores no lavado broncoalveolar 

do grupo OVA quando comparado ao grupo Sal (p<0,001). A administração de pães 

fermentados com S. cerevisiae UFMG A-905 (adicionados ou não de cápsulas), bem 

como a administração do pão COM foi capaz de reduzir significativamente os níveis 

IL-5 no LBA (p<0,001). Esses resultados estão representados na figura 15.  

 

Figura 15 - Nível de IL-5 no lavado brocoalveolar – Os camundongos foram 
sensibilizados duas vezes com OVA I.P, com sete dias de intervalo, e desafiados com OVA 
I.N, uma vez ao dia, por três dias consecutivos. Dez dias antes da primeira sensibilização, 
os animais receberam diariamente pão fermentado com levedura comercial ou com 
Saccharomyces cerevisiae A-905 adicionados ou não de microcápsulas. Vinte e quatro 
horas após o último desafio, foi coletado o Lavado Broncoalveolar para dosagem da IL-5. Os 
resultados são expressos como média e erro padrão;  (n=6 a 8 camundongos). *** p<0,001. 
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 Os níveis de IL-4, IL-5 e IL-13 foram significativamente maiores no 

homogenato pulmonar do grupo OVA quando comparado ao grupo Sal (p<0,05, 

p<0,001 e, p<0,001 respectivamente). Não houve diferença significativa para nos 

níveis de IL-10 e IL-17A no homogenato desses dois grupos. 

 A administração do pão UFMG A-905 foi capaz de reduzir significativamente a 

produção de IL-13 (p<0,05), quando comparado ao grupo OVA. No grupo OVA – 

Pão UFMG + Caps houve uma redução significativa dos níveis de IL-5 e IL-13 e um 

aumento nos níveis de IL-17A, quando comparados ao grupo OVA (p<0,001, p<0,05 

e p< 0,05, respectivamente). Esses resultados estão expressos na figura 16.  

 

Figura 16 - Níveis de IL-4, IL-5, IL-13, IL-10 e IL-17A no homogenato pulmonar– Os 
camundongos foram sensibilizados duas vezes com OVA I.P, com sete dias de intervalo, e 
desafiaos com OVA I.N, uma vez ao dia, por três dias consecutivos. Dez dias antes da 
primeira sensibilização, os animais receberam diariamente pão fermentado com levedura 
comercial ou com Saccharomyces cerevisiae A-905 adicionados ou não de microcápsulas. 
Vinte e quatro horas após o último desafio, o pulmão foi coletado, processado e realizada a 
dosagem das citocinas no homogenato. Os resultados são expressos como média e erro 
padrão;  (n=6 a 8 camundongos). *** p<0,001. 
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4.13 IgE OVA-específica 

 

Houve aumento significativo de IgE OVA-específica no soro do grupo OVA 

quando comparado ao grupo Salina (p<0,001). A administração dos três tipos de 

pães não foi capaz de alterar significativamente os níveis de IgE quando comparado 

ao grupo OVA.. Os níveis de IgE Ova-específica estão demonstrados na Figura 17. 

 
Figura 17 - Níveis de IgE-Ova específica no soro. Os camundongos foram sensibilizados 
duas vezes com OVA I.P, com sete dias de intervalo, e desafiaos com OVA I.N, uma vez ao 
dia, por três dias consecutivos. Dez dias antes da primeira sensibilização, os animais 
receberam diariamente pão fermentado com levedura comercial ou com S. cerevisiae A-905 
adicionados ou não de microcápsulas. Vinte e quatro horas após o último desafio, foi obtido 
o soro a partir da coleta do sangue do coração (n=7 a 10 camundongos) ***p<0,001 
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5. DISCUSSÃO 

 

Nesse trabalho, nós avaliamos o desenvolvimento de pães obtidos a partir de 

uma massa ácida contendo S. cerevisiae UFMG A-905, uma levedura probiótica, 

adicionados ou não de microcápsulas contendo a mesma levedura, e seus efeitos na 

prevenção da asma em um modelo animal. Na primeira parte do estudo, 

demonstramos que essa levedura foi capaz de gerar pães com boas características 

tecnológicas e que a microencapsulação foi uma alternativa para manter a 

viabilidade da levedura mesmo após o forneamento dos pães. Após, a administração 

de pães fermentados com S. cerevisiae UFMG A-905 reduziu parcialmente a 

inflamação das vias aéreas, demonstrado pela redução na porcentagem de 

eosinófilos e níveis de IL-5 no LBA e de IL-13 no homogenato pulmonar, sem alterar 

a HRB. Quando adicionadas as microcápsulas com as leveduras vivas, os pães 

foram capazes de atenuar também os níveis de IL-5 no homogenato pulmonar, 

aumentar os níveis de IL-17A, bem como reduzir a HRB.  

Recentemente, o estudo do uso de probióticos no tratamento e prevenção de 

diversas doenças tem aumentado consideravelmente, especialmente em doenças 

alérgicas, como a asma (38, 42, 61). Nosso resultados prévios demonstraram que 

administração preventiva de S. cerevisiae UFMG A-905 foi capaz de atenuar as 

características da asma em um modelo animal, demonstrado pela redução da HRB,  

inflamação das vias aéreas e produção de muco (52). 

Ademais, em estudos prévios a S. cerevisiae UFMG A-905 mostrou ser capaz 

de proteger contra infecções intestinais (62), bem como preservar a integridade da 

barreira intestinal de animais e estimular o sistema imune pelo aumento de IL-10 

(48). Entretanto, embora os efeitos benéficos de vários probióticos foram 

documentados, um dos maiores desafios no seu uso é como este será veiculado aos 

indivíduos, sobretudo de modo eficaz e seguro, principalmente quando se trata da 

alimentação. Devido a esse fator e tendo em vista a ampla utilização do gênero 

Saccharomyces na indústria alimentícia, em nosso presente estudo, nós avaliamos 

os efeitos da administração de pães contendo a levedura S. cerevisiae UFMG A-905 

na prevenção da asma em animais sensibilizados e desafiados com OVA.  
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Na primeira parte desse estudo, foram desenvolvidos e avaliados os pães 

fermentados a partir de uma massa ácida contendo a levedura S. cerevisiae UFMG 

A-905. Sabe-se que o pão é um alimento que contribui para grande parte da 

ingestão de carboidratos e energia da nossa dieta. Além disso, é uma alimento 

amplamente conhecido e aceito em todo o mundo, tendo em sua história passado 

por diversas tecnologias de produção. O uso de massa ácida (sourdough) para a 

fermentação de pães, por exemplo, é um processo que se desenvolveu em 

civilizações egípcias muito antigas, a partir da fermentação espontânea de 

microrganismos presentes na farinha (63). Somente no início do século XIX, a 

produção de pães passou a ser amplamente desenvolvida pelo método direto de 

fermentação, com a utilização do fermento de padeiro. Hoje em dia, é bem 

estabelecidos que em pães fermentados com massa ácida (sourdough) ou em 

processo fermentativos mais longos (método de esponja, por exemplo) há a 

formação de diferentes metabólitos que propiciam o desenvolvimento de pães mais 

palatáveis, com melhores características tecnológicas, como melhor textura e 

volume, com maior valor nutricional e maior tempo de vida de prateleira  

Em nosso trabalho, nós comparamos dois pães obtidos de leveduras 

diferentes, mas pelo mesmo método de fermentação. Os pães fermentados com a S. 

cerevisiae UFMG A-905 obtiveram maior volume específico quando comparados aos 

pães fermentados com leveduras comercial. Sabe-se que o volume específico é uma 

parâmetro que mostra a relação entre o teor de sólidos e o ar retido durante o 

assamento, e que volumes específicos baixos tendem a ser desagradáveis para o 

consumidor (64). Além disso, massas com bom volume significa que houve retenção 

de gás e expansão suficiente durante a fermentação e o assamento. Desse modo, a 

S. cerevisiae UFMG A-905 foi capaz de gerar pães com volume específico melhores 

que a levedura comercial.      

Outro parâmetro tecnológico avaliado foi a textura, avaliada pela dureza e 

firmeza, parâmetros que representam a força necessária para deformar a amostra, 

podendo ser relacionada com a mordida humana (64). Valores mais baixos de 

firmeza, como observados no pães fermentados com a S. cerevisiae UFMG A-905 

representam maior maciez. Nesse sentido, o pão UFMG A-905 apresenta 

características que facilitariam uma melhor aceitabilidade do que o pão fermentado 

com levedura comercial. 
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De um modo geral, embora existam diferenças na composição de massas 

ácidas distintas, a composição se dá majoritariamente por bactérias ácido lácticas 

(≥108 UFC/g) e leveduras (≤107 UFC/g) (65). Em ambas massas produzidas por nós, 

o crescimento de levedura e bactérias ácido lácticas se comportaram semelhante ao 

esperado. Entretanto, quando comparamos a microbiota das duas massas ácidas, 

bem como a microbiota dos pães após a fermentação, observamos que a adição da 

S. cerevisiae UFMG A-905 permitiu maior crescimento de leveduras e menor 

crescimento de bactérias ácido lácticas. Sabe-se que a diversidade da microbiota da 

massa ácida determina a diferente formação e utilização de metabólitos nos 

processo fermentativos e por sua vez, interfere na qualidade do produto final (66). 

Esse fator pode ser um dos fatores que influenciou as diferentes características 

tecnológicas dos pães obtidos.  

 A composição nutricional de pães com fermentação ácida também é um fator 

que merece destaque. Embora a composição em termos de macronutrientes seja 

bem parecida a um pão desenvolvido a partir da fermentação direta, sabe-se que o 

valor nutricional é superior devido as mudanças na composição da massa e a 

formação de metabólitos durante a fermentação, que atuam diretamente nas 

amilases, proteases, hemicelulases e fitases, afetando a biodisponibilidade de 

nutrientes e a capacidade de modular a microbiota do consumidor (34). Em nosso 

trabalho, a composição centesimal dos pães desenvolvidos se aproximou a pães 

disponíveis no mercado (67). Entretanto, tendo em vista o modo de fermentação 

utilizado, bem como a adição da S. cerevisiae UFMG A-905 à massa ácida, esse 

alimento torna-se promissor para a modulação da microbiota e para atenuar as 

características de doenças alérgicas, como a asma.  

Embora trabalhos prévios tenham utilizado microrganismos inativos em 

diversas doenças, sabe-se que a viabilidade é uma características inerente aos 

probióticos (29). Alguns estudos apontam que a temperatura é um determinante 

crítico para a viabilidade sendo que muito tempo de exposição a temperaturas em 

torno de 45-55oC  graus leva a morte dos microrganismos (54). Tendo em vista que 

o processo térmico a que são submetidos os pães matam a S. cerevisiae, optamos 

por utilizar a microencapsulação como uma alternativa para manter a viabilidade da 

levedura e possivelmente aumentar o efeito protetor dos pães na asma. 
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De modo semelhante, Mojan et al. avaliaram a incorporação de Lactobacillus 

em forma de microcápsulas de alginato de cálcio e amido em pães de hambúrguer 

assados a 180oC por 15 minutos e em pães de forma branco assados a 180 oC por 

25 minutos. Os autores observaram que a microencapsulação permitiu maior 

sobrevivência tanto ao processo térmico, sendo mais acentuada nos pães assados 

por menos tempo, como permitiu a sobrevivência ao estoque, visto que a viabilidade 

da bactéria foi maior, sem alterar o sabor ou textura dos pães (54).  

Além disso, outros estudos demonstraram que a microencapsulação em 

alginato permite maior resistência a passagem do TGI. Zanzani et al., por exemplo, 

demonstraram que Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum encapsuladas 

utilizando alginato de cálcio, amido e quitosana obtiveram maiores taxas em testes 

de digestão in vitro quando comparado a células livres (68). Outro trabalho avaliou a 

microencapsulação de S. cerevisiae JCM 7257 para adição à ração de tilápias e 

seus efeitos probióticos. Foi observado que a microencapsulação utilizando alginato 

também permitiu maior viabilidade após estoque e após a simulação do ambiente 

gástrico (55).  

Sabe-se que o objetivo da microencapsulação é criar um microambiente que 

irá proteger o organismo e promover maior proliferação do microrganismo no sítio de 

ação. O escopo do nosso trabalho não foi avaliar a viabilidade das microcápsulas 

feitas de alginato com S. cerevisiae UFMG A-905 após o assamento dos pães. 

Desse modo, elas foram adicionadas aos pães após estes estarem assados. 

Entretanto, quando avaliamos a existência de S. cerevisiae nas fezes dos 

camundongos após a administração de pães contendo microcápsulas, observamos 

que a levedura estava presente e que houve um aumento expressivo no decorrer do 

protocolo de tratamento. Isso nos mostra que as microcápsulas desenvolvidas 

permitiram que a levedura chegasse ao intestino dos animais. É necessário ressaltar 

que ainda é preciso mais estudos para permitir a melhor aplicação dessas cápsulas 

nos alimentos, como se elas serão adicionadas aos pães antes de assarem, se 

serão adicionadas como recheio, cobertura, entre outros. 

Após o desenvolvimento dos pães, nós avaliamos a sua administração em um 

modelo de asma. Desse modo, três pães foram avaliados: pães fermentados com 

massa ácida contendo levedura comercial, pães fermentados com massa ácida 

contendo a levedura probiótica S. cerevisiae UFMG A-905 e pães fermentados com 
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a massa ácida contendo a levedura probiótica S. cerevisiae UFMG A -905 e 

adicionados de microcápsulas de alginato de cálcio também com a mesma levedura. 

Até o presente momento, em nosso conhecimento, não há estudos com pães 

desenvolvidos com leveduras probióticas para a prevenção da asma. Por outro lado, 

existem vários estudos sobre o uso de probióticos na asma, sobretudo em modelos 

animais (38, 52, 69, 70)   .  

 A administração de L. paracasei, por exemplo, apresentou capacidade 

antialérgica em um modelo de asma, evidenciado pelo estabelecimento do balanço 

Th1/Th2 (diminuição de citocinas IL-13, IL-4 e IL-5), pela diminuição de eosinófilos e 

pela atenuação da hiper-responsividade das vias aéreas (69). De modo bem 

semelhante, a administração de S. cerevisiae UFMG A-905 também atenuou as 

características da asma, como citado acima (52). Embora a maioria dos estudos 

tenha sido feita utilizando microrganismos vivos, sabe-se que a viabilidade não é 

uma característica estritamente necessária, já que alguns mecanismos podem estar 

relacionados a constituintes presentes nas paredes dos microrganismos (71).  

Em nosso trabalho, nós observamos que a administração dos pães UFMG A-

905, que continha somente a levedura inativa, não reduziu parâmetros da mecânica 

respiratória nem os níveis de IgE e IL-4, porém, foi capaz de atenuar alguns 

parâmetros inflamatórios, como a diminuição da porcentagem de eosinófilos e a 

diminuição de IL-13 no homogenato pulmonar e IL-5 no LBA. De modo semelhante, 

Luping Zhu et al., ao avaliar a administração de Enterococcus faecalis FK-23 mortos 

em camundongos sensibilizados com OVA, observou uma alteração parcial nos 

parâmetros observados, como a diminuição dos níveis de eosinófilos, sem 

alterações nos níveis de IL-4 e IgE (72).  

Outro estudo que merece destaque foi o de Lim et al., em que a 

administração de L. casei inativadas pelo calor em um modelo animal foi capaz de 

reduzir IgE e suprimir a resposta Th2, marcada por IL-5, IL-13, IL-10 e IL-4 (43). 

Paralelamente, em nosso laboratório, vem sendo estudado a administração 

preventiva da S. cerevisiae UFMG A-905 inativada pelo calor. Resultados prévios, 

mostraram que ela foi capaz de reduzir os parâmetros inflamatórios, como níveis de 

IL-5, IL-13 e eosinófilos, sem reduzir a HRB, de modo semelhante a administração 

de pães fermentados com a mesma levedura (73). 
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Outro ponto que merece destaque foram os efeitos positivos observados na 

inflamação, sem alteração significativa na HRB. Embora a HRB e o aumento da 

inflamação sejam características centrais da asma, Crimi et al. mostraram, em um 

estudo clínico, que esses dois fatores não são totalmente dependentes, ou seja, 

outros fatores como o remodelamento ou disfunção das vias aéreas podem ser 

responsáveis pela HRB (74). Assim, isso pode explicar porque a administração de 

pão fermentado com S. cerevisiae UFMG A-905 foi capaz de diminuir somente a IL-

13, IL-5 e os eosinófilos, sem alterar significativamente a HRB. Sendo assim, a 

administração de produtos fermentados pode, potencialmente, ter caráter promissor 

na prevenção da asma.  

Os efeitos da S. cerevisiae UFMG A-905 inativadas pelo processo térmico 

(assamento do pão) pode ser decorrente de constituintes de sua parede, como as 

betaglucanas. Sabe-se que esse polissacarídeo desempenha importante papel 

imunomodulador. Jesenak et al. avaliaram o efeito antialérgico da administração do 

pleuran, um beta glucano extraído de um cogumelo comestível, em indivíduos 

atópicos e observou caráter anti-alérgico, com redução na eosinofilia e estabilização 

dos níveis de IgE (75). Além disso, Burg et al. avaliaram a administração de uma 

preparação contendo betaglucanas em camundongos desafiados com OVA e 

observaram inibição de citocinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) e eosinófilos, sem alteração 

no IgE (76). Desse modo, a presença de betaglucanas na massa do pão pode ter 

desempenhado papel imunomodulatório na doença alérgica avaliada em nosso 

estudo.  

Paralelamente à avaliação dos pães contendo a S. cerevisiae UFMG A-905 

inativas, estudamos também os efeitos desse mesmo pão acrescido de 

microcápsulas. Com essa adição, os efeitos obtidos na prevenção da asma foram 

mais pronunciados, com redução significativa na HRB, na porcentagem de 

eosinófilos no LBA e de citocinas Th2, como IL-5 e IL-13, bem como aumento da 

citocina IL-17A.  

 Uma das características centrais da asma é a HRB, sendo caracterizada por 

um estreitamento excessivo dos brônquios em resposta a um estímulo. Seus 

mecanismos não estão totalmente estabelecidos, mas podem estar relacionados ao 

espessamento da parede brônquica, aumento do número de células inflamatórias, 

liberação de mediadores químicos e/ou mudança estrutural (3). Em nosso estudo a 
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administração da S. cerevisiae UFMG A-905 microencapsuladas adicionadas aos 

pães foi capaz de reduzir a HRB.  

 Outra característica importante da asma alérgica é o aumento da IL-5, 

principal citocina responsável pela diferenciação, produção, maturação e ativação de 

eosinófilos (77, 78). Em nosso trabalho, observamos que a administração de pães 

contendo microcápsulas de S. cerevisiae UFMG A-905 foi capaz de reduzir os níveis 

de IL-5 no LBA e no homogenato pulmonar, o que pode explicar a diminuição da 

porcentagem de eosinófilos no LBA. Esse achado é semelhante ao obtido com a 

administração da S. cerevisiae no estudo de Fonseca et al. (52). Assim, 

demonstramos que a administração em microcápsulas, inseridas em um alimento, 

pode ter resultados positivos e semelhantes à administração da levedura em 

solução.  

Além disso, outras citocinas merecem destaque no papel da asma, como a IL-

13 e IL-4, ambas de perfil Th2, com papel importante na patogênese da asma (78). 

Em nosso trabalho, observamos que ao administrar as microcápsulas com S. 

cerevisiae UFMG A-905 obtivemos diminuição da IL-13 no homogenato pulmonar, 

sem resultados significativos para a IL-4. Diversas são as funções da IL-13 na 

patogênese da asma, como o aumento da sobrevivência de eosinófilos, ativação de 

fibroblastos e aumento da produção de muco, que podem contribuir para o aumento 

da hiper-responsividade. Desse modo, a diminuição da IL-13 observada em nosso 

estudo pode ser um fator importante para o controle da asma. De modo semelhante, 

Fonseca et al. observaram uma diminuição da IL-13 no homogenato pulmonar. Por 

outro lado, diferente do observado por Fonseca et al., a administração de 

microcápsulas de S. cerevisiae UFMG A-905 inseridas no pão não foi capaz de 

reduzir os níveis de IL-4 no homogenato pulmonar (52). Uma das possíveis 

explicações é que, em nosso estudo, conseguimos administrar apenas 107 UFC/dia 

para os animais (vs 108 UFC/dia), o que pode influenciar diretamente no efeito do 

probiótico. No que tange as citocinas de perfil Th2 analisadas, nossos achados 

sugerem que a administração das microcápsulas em pães podem suprimir algumas 

das citocinas, como a IL-13 e IL-5, que por sua vez, podem influenciar diretamente 

no teor de eosinófilos e nas manifestações da asma, como a HRB. 

Outro achado interessante foi o aumento da IL-17A no homogenato pulmonar 

no grupo Ova – Pão UFMG + Caps quando comparado ao grupo Ova, sugerindo um 
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possível desvio para a resposta do tipo Th17. O papel da IL-17A vem sendo 

bastante discutido, porém, permanece controverso. Alguns estudos apontam o 

aumento da IL-17 está associada a asma grave de difícil controle (79, 80). Por outro 

lado, alguns estudos vem demonstrando um papel duplo da IL-17, na qual a 

administração exógena de IL-17A é capaz de reduzir o recrutamento de eosinófilos 

pulmonares, bem como diminuir a hiper-responsividade brônquica, atenuando a 

resposta alérgica (81, 82). Desse modo, em nosso trabalho, outro fator que possa ter 

contribuído para a atenuação da asma é o aumento da IL-17A, indo de encontro com 

os achados de Fonseca et al. (52). 

 A administração dos pães fermentados com S. cerevisiae UFMG A-905, 

adicionados ou não de microcápsulas, não foi capaz de reduzir os níveis de IgE no 

soro dos animais, um importante mediador nas doenças alérgicas. Sabe-se que sua 

produção ocorre devido a uma complexa interação de células T e B, bem como a 

presença de citocinas IL-4 e IL-13 (78).  

A administração de L. rhamnosus em um modelo animal de asma, por 

exemplo, foi capaz de reduzir os níveis de IgE Ova específico (42), assim como a 

administração de L. casei Shirota inativados foram capaz de reduzir os níveis de IgE 

em um modelo animal alérgico (43). Por outro lado, um estudo clínico em crianças 

com dermatite atópica, mostrou que após a administração de uma mistura simbiótica 

contendo Bifidobacterium breve M-16V houve menor ocorrência de sintomas clínicos 

da asma, sem alteração nos níveis de IgE quando comparado ao placebo (83). De 

mesmo modo, a administração de S. cerevisiae UFMG A-905 vivas foi capaz de 

reduzir diversos parâmetros da asma, sem no entanto, alterar os níveis de IgE (52). 

Uma das possíveis explicações para esse fator, é que talvez, a dose de S. cerevisiae 

UFMG A-905 administrada através dos pães não tenha sido suficiente para 

promover alterações na sensibilização, assim como não foi capaz de reduzir os 

níveis de IL-4. Ademais, é possível que o probiótico aqui avaliado não tenha ação na 

sensibilização dos animais. Sabe-se também que os efeitos dos probióticos serão 

variados e dependem do tipo de probiótico, da cepa, forma de administração e/ou 

dose administrada (84) 

Estudos prévios já haviam mostrado o potencial terapêutico da S. cerevisiae 

UFMG A-905 na asma. Porém, sua incorporação em alimentos ou alternativas para 

facilitar sua administração ainda não haviam sido exploradas. É de nosso 
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conhecimento que, esse trabalho contou com algumas limitações como a não 

avaliação do pão fermentado com levedura comercial adicionado de microcápsulas e 

a não avaliação da sobrevida das microcápsulas após assamento dos pães, visto 

que elas foram adicionadas a farinha do pão já produzido. Entretanto, o presente 

trabalho abre a perspectiva para maiores estudos que propõe a incorporação de 

probióticos e paraprobióticos em alimentos, de modo seguro e eficaz, para poderem 

ser utilizados como terapias em doenças alérgicas. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Em nosso trabalho, concluímos que a Saccharomyces cerevisiae UFMG A-

905 foi capaz de gerar pães de longa fermentação com boas características 

tecnológicas. Ademais, a produção de microcápsulas com a levedura, bem como 

sua administração para animais foi segura e eficaz para atingir o intestino, 

mostrando ser uma alternativa viável e interessante para a inoculação de probióticos 

em alimentos. 

 A administração de pães fermentados com S. cerevisiae UFMG A-905 foi 

suficiente para reduzir alguns parâmetros inflamatórios, como a porcentagem de 

eosinófilos e de IL-5 no LBA e os níveis de IL-13 no homogenato pulmonar, sem 

alterações na HRB. Quando adicionadas microcápsulas contendo a levedura viva, os 

pães fermentados foram capazes também de atenuar o teor de IL-5 no homogenato 

pulmonar, aumentar os níveis de IL-17A no homogenato, bem como diminuir a hiper-

responsividade brônquica.  

Assim, concluímos que a administração de pães fermentados com S. 

cerevisiae UFMG A-905 em um modelo animal de asma foi capaz de atenuar as 

características da asma, sendo mais acentuada quando os pães continham 

microcápsulas com a levedura ativa.  
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ANEXOS 

 

Anexo A- Aprovação do comitê de ética 

 

 


