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RESUMO 

PADILHA, M. Queijo petit-suisse probiótico e simbiótico: características tecnológicas 
e emprego de técnicas dependentes e independentes de cultivo na avaliação da 
sobrevivência dos probióticos no produto e em ensaios de sobrevivência in vitro. 
2013. 122 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 
de São Paulo, 2013. 
 
Os objetivos deste trabalho foram avaliar a sobrevivência de cepas probióticas incorporadas 
em queijo petit-suisse potencialmente probiótico e simbiótico no produto armazenado por até 
28 dias e em ensaios de sobrevivência in vitro frente às condições encontradas no trato 
gastrintestinal, utilizando-se métodos independentes de cultivo, paralelamente aos métodos 
convencionais de semeadura em ágar seletivo, bem como avaliar características 
tecnológicas dos queijos elaborados. O delineamento experimental constituiu-se de 3 
tratamentos de queijo petit-suisse: QP = queijo probiótico (com cultura ABT-4, composta por 
Lactobacillus acidophilus LA-5 e Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 e da cultura 
starter Streptococcus thermophilus); QS = queijo simbiótico, contendo os probióticos e 
prebióticos (cultura ABT-4 + inulina e fruto-oligossacarídeo) e QC = queijo controle, 
elaborado apenas com uma cultura starter de Streptococcus thermophilus. Os queijos foram 
armazenados a 4 ºC e as análises foram realizadas semanalmente, por 28 dias. A contagem 
dos micro-organismos probióticos foi realizada por técnicas independentes (qPCR) e 
dependentes de cultivo. Adicionalmente, foi monitorada a presença de contaminantes e 
avaliadas a aceitabilidade sensorial e a textura instrumental dos produtos ao longo de seu 
armazenamento. Os queijos petit-suisse apresentaram populações de L. acidophilus LA-5 e 
B. animalis BB-12 superiores a 7 log UFC/g, até o 28º dia de armazenamento. Em QS, 
observou-se maior estabilidade da população de L. acidophilus LA-5, ao longo do 
armazenamento e maior sobrevivência in vitro de B. animalis BB-12, até 14 dias de 
armazenamento (p < 0,05), com taxas médias de sobrevivência diminuindo de 88,0% (dia 1) 
para 59,6% (dia 28) em QS e de 80,0% (dia 1) para 59,8 (dia 28) em QP. Em contrapartida, 
para L. acidophilus LA-5, as taxas médias de sobrevivência diminuíram de 49,1% (dia 1) 
para 36,9% (dia 28) em QS e de 61,6% (dia 1) para 39,2% (dia 28) em QP, e foram maiores 
em QP nos dias 1 e 14 (p < 0,05). A adição de probióticos no queijo petit-suisse resultou em 
influência significativa nos parâmetros de textura, com uma diminuição da dureza, o que 
provavelmente contribuiu para maiores escores de aceitabilidade, nas formulações com 
probióticos (> 5,9), em relação ao produto controle (< 5,3). Adicionalmente, houve influência 
positiva da mistura prebiótica na aceitabilidade de QS (escore = 6,8), aos 21 dias de 
armazenamento (p < 0,05). Entre os métodos utilizados para a quantificação de micro-
organismos, os valores obtidos através dos métodos convencional e qPCR foram 
semelhantes, porém observou-se uma tendência a superestimar a população dos micro-
organismos, no método de qPCR. No ensaio de sobrevivência in vitro, observou-se valores 
semelhantes e um coeficiente de correlação de Pearson de 0,92 entre os método de qPCR 
com Propidium Monoazide (PMA) e convencional, para B. animalis subsp. lactis BB-12, 
enquanto que para L.acidophilus LA-5, os resultados mostraram-se promissores, 
particularmente na quantificação de células viáveis, porém não cultiváveis. Os resultados 
obtidos sugerem que a formulação QS foi a mais favorável em termos de estabilidade e 
sobrevivência dos probióticos, além de apresentar a melhor aceitabilidade aos 21 dias de 
armazenamento. Em relação aos métodos de quantificação, técnicas moleculares 
mostraram-se mais adequadas, particularmente com a utilização de PMA, embora 
requeiram otimizações. 
 
Palavras-chave: probióticos, prebióticos, Lactobacillus, Bifidobacterium, reação em cadeia 
da polimerase em tempo real. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

PADILHA, M. Probiotic and synbiotic petit-suisse: technological features and use of 
culture dependent and independent methods for the evaluation of probiotic survival in 
the product and in in vitro survival assays. 2013. 122 p. Dissertation (Master of Science)– 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2013. 
 

This study aimed to evaluate the survival of probiotic strains incorporated into petit-suisse 
cheese in the product stored for up to 28 days and under in vitro gastrointestinal tract 
simulated resistance assay, using culture-independent and culture-dependent methods. 
Furthermore, sensory acceptability and instrumental texture of the cheeses studied were 
evaluated. Experimental design involved the evaluation of three trials of petit-suisse cheese, 
as follows: PC = probiotic cheese (with the ABT-4 culture, containing Lactobacillus 
acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12, and Streptococcus 
thermophilus, as starter culture), SC = synbiotic cheese, containing both the probiotics and 
the prebiotics (with the ABT-4 culture + inulin and fructooligosaccharides), and CC = control 
cheese (containing only the starter culture of Streptococcus thermophilus). Cheeses were 
stored at 4°C and the microbial counts in the products, as well as the in vitro survival assays 
were conducted weekly up to the 28th day. The probiotic counts in the product and in the in 
vitro assays were conducted through culture-independent (qPCR) and dependent methods. 
Additionally, the presence of contaminants was monitored and the sensory acceptability and 
instrumental texture of the products were evaluated during storage at 4°C. The petit-suisse 
cheeses presented L. acidophilus LA-5 and B. animalis BB-12 populations above 7 log 
CFU/g, up to the 28th day of storage. For SC, a higher L. acidophilus LA 5 population 
stability during the shelf-life and a higher B. animalis BB-12 in vitro survival up to 14 days of 
storage (p < 0.05) were observed. BB-12 presented mean survival rates decreasing from 
88.0% (day 1) to 59.6% (day 28) in SC and from 80.0% (day 1) to 59.8% (day 28) in PC. In 
contrast, for L. acidophilus LA-5, the mean survival rates decreased from 49.1% (day 1) to 
36.8% (day 28) in SC and from 61.6% (day 1) to 39.2% (day 28) in PC, which presented 
higher survival rate on days 1 and 14 (p < 0.05). The addition of probiotics in petit-suisse 
cheese influenced texture parameters significantly, leading to decreased hardness (p < 
0.05), which probably contributed for the higher acceptability scores of both cheeses 
supplemented with probiotics (> 5.9), compared to the control product (< 5.3). Additionally, 
there was a positive influence of the prebiotic mixture on the SC acceptability (score = 6.8) 
on day 21 of storage (p < 0.05). Regarding the methods used for the enumeration of 
microorganisms, the results for the qPCR and the conventional method were quite similar. 
However, a trend towards overestimating microbial populations with the qPCR method was 
observed. For the in vitro survival assays, we observed similar results for the qPCR method 
with Propidium Monoazide (PMA) and the conventional method for B. animalis subsp. lactis 
BB-12 and a Pearson correlation coefficient of 0.92, whereas for L. acidophilus LA-5, the 
results were promising, especially in the quantification of viable, but not cultivable cells. The 
results suggest that the synbiotic cheese was the most favorable in terms of stability and 
probiotics survival, besides presenting the highest acceptance at 21 days of storage. 
Regarding quantification methods, molecular techniques have proved to be more suitable, 
particularly with PMA, but an optimization is required. 
 
Key words: probiotics, prebiotics Lactobacillus, Bifidobacterium, real time polymerase chain 
reaction. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Variáveis empregadas na elaboração dos queijos petit-suisse estudados.

 .................................................................................................................................. 40 

Tabela 2. Ingredientes utilizados na elaboração de queijo petit-suisse e respectivas 

proporções (queijo petit-suisse QP = probiótico; QS = simbiótico; QC = controle). .. 42 

Tabela 3. Condições de cultivo empregadas para as análises microbiológicas por 

métodos convencionais de semeadura em ágar seletivo. ........................................ 47 

Tabela 4. Lista de primers utilizados no método de quantificação por técnica 

independente de cultivo (qPCR). ............................................................................... 49 

Tabela 5. Condições utilizadas nas reações de qPCR para a quantificação dos 

micro-organismos. .................................................................................................... 50 

Tabela 6. Valores de pH do queijo petit-suisse controle (QC), probiótico (QP) e 

simbiótico (QS), durante o período de armazenamento a 4 ºC. ............................... 57 

Tabela 7. Composição centesimal e valor energético das formulações QC (queijo 

controle), QP (queijo probiótico) e QS (queijo simbiótico). ....................................... 61 

Tabela 8. Perfil de textura instrumental dos queijos QC, QP e QS, após 1, 7, 14, 21 

e 28 dias de armazenamento, sob refrigeração a 4 ºC. ............................................ 62 

Tabela 9. Escores de aceitabilidade para as formulações QC (queijo controle), QP 

(queijo probiótico) e QS (queijo simbiótico), após 7, 14 e 21 dias de armazenamento.

 .................................................................................................................................. 66 

Tabela 10. Populações de Bifidobacterium animalis subsp lactis BB-12, Lactobacillus 

acidophilus LA-5 e Streptococcus thermophilus (log UFC/g) em formulações de 

queijo petit-suisse probiótico (QP), simbiótico (QS) e controle (QC), armazenadas 

sob refrigeração a 4 ºC. Quantificação por meio de método dependente de cultivo, 

por semeadura em ágar seletivo. ............................................................................. 70 



 

 

 

 

Tabela 11. Valores referentes à contagem de coliformes totais, obtidos para as 

formulações de queijo petit-suisse controle (QC), probiótico (QP) e simbiótico (QS), 

durante armazenamento refrigerado a 4 ºC por até 28 dias. ..................................... 78 

Tabela 12. Valores referentes à contagem de leveduras, obtidos para as 

formulações de queijo petit-suisse controle (QC), probiótico (QP) e simbiótico (QS), 

durante armazenamento refrigerado a 4 ºC por até 28 dias. ..................................... 78 

Tabela 13. Pesquisa de patógenos nas formulações de queijo petit-suisse controle 

(QC), probiótico (QP) e simbiótico (QS), ao 1º dia de armazenamento. ................... 79 

Tabela 14. Taxa de sobrevivência (%) de L. acidophilus LA-5 frente às condições 

gástricas e entéricas simuladas in vitro, nas formulações de queijo petit-suisse 

probiótico (QP) e simbiótico (QS), durante período de armazenamento a 4 ºC, de 

acordo com valores obtidos no método convencional de semeadura em ágar 

seletivo. ..................................................................................................................... 83 

Tabela 15. Taxa de sobrevivência (%) de B. animalis subsp. lactis BB-12 frente às 

condições gástricas e entéricas simuladas in vitro, nas formulações de queijo petit-

suisse probiótico (QP) e simbiótico (QS), durante período de armazenamento a 4 ºC, 

de acordo com valores obtidos no método convencional de semeadura em ágar 

seletivo. ..................................................................................................................... 83 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1. Fluxograma de processamento empregado para a obtenção da massa-

base de queijo quark. ................................................................................................ 43 

Figura 2. Fluxograma de processamento empregado para a obtenção de queijo 

petit-suisse, a partir da massa-base de queijo quark. ............................................... 44 

Figura 3. Número de citações de atributos positivos e negativos mencionados pelos 

provadores, considerando todo período de armazenamento e todas as formulações 

de queijo petit-suisse estudadas. Os números nas barras correspondem ao número 

de vezes que o atributo foi citado. ............................................................................. 69 

Figura 4. Viabilidade de L. acidophilus LA-5 (i), B. animalis subsp. lactis BB-12 (ii)  e 

S. thermophilus (iii), quantificada pelos métodos de semeadura em ágar seletivo e 

qPCR sem PMA nas formulações de queijo petit-suisse estudadas, durante 28 dias 

de armazenamento a 4 ± 1 ºC. .................................................................................. 74 

Figura 5. Sobrevivência de L. acidophilus LA-5 em petit-suisse probiótico (QP) e 

simbiótico (QS) durante o armazenamento por 1, 7, 14, 21 e 28 dias (i, ii, iii, iv e v, 

respectivamente) antes e durante o ensaio in vitro com simulação das condições 

gástrica, após 2 horas e entérica, após 4 horas e 6 horas de ensaio. ...................... 81 

Figura 6. Sobrevivência de B. animalis subsp. lactis BB-12 em petit-suisse probiótico 

(QP) e simbiótico (QS) durante o armazenamento por 1, 7, 14, 21 e 28 dias (i, ii, iii, iv 

e v, respectivamente) antes e durante o ensaio in vitro com simulação das condições 

gástrica após 2 horas e entérica após 4 horas e 6 horas de ensaio . ....................... 82 

Figura 7. Sobrevivência de L. acidophilus LA-5 em petit-suisse probiótico (QP) e 

simbiótico (QS) frente às condições gástricas e entéricas simulada in vitro, durante o 

armazenamento por 1 (i) , 14 (ii) e 28 (iii) dias, através dos métodos convencional, 

qPCR sem PMA e qPCR com PMA  ........................................................................... 89 

Figura 8. Sobrevivência de B. animalis subsp. lactis BB-12 em petit-suisse probiótico 

(QP) e simbiótico (QS) frente às condições gástricas e entéricas simulada in vitro, 

durante o armazenamento por 1 (i) , 14 (ii) e 28 (iii) dias, através dos métodos 

convencional, qPCR sem PMA e qPCR com PMA . ................................................... 90 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Ct Cicle threshold 

DNA Deoxyribonucleic Acid 

rDNA Ribosomal Desoxyribonucleic Acid 

DP Degree of Polymerization 

DVS Direct Vat Set 

EDTA Ethylenediamine tetra acetic acid 

FOS Fruto-oligossacarídeo 

MRS Agar DeMan-Rogosa-Sharpe 

PMA Propidium Monoazide 

PP Pontos Percentuais 

QC Queijo petit-suisse controle 

QP Queijo petit-suisse probiótico 

qPCR Real Time Polymerase Chain Reaction 

QS Queijo petit-suisse simbiótico 

rRNA Ribosomal Ribonucleic Acid 

TCLE Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

TE Tris-Ethylenediamine Tetra Acetic Acid 

TGI Trato Gastrintestinal 

UFC Unidade Formadora de Colônia 

VET Valor Energético Total 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 25 

1.1 Alimentos funcionais ........................................................................................ 25 

1.2 Os micro-organismos e os alimentos probióticos ............................................. 26 

1.3 Os ingredientes e os alimentos prebióticos ...................................................... 28 

1.4 Os alimentos simbióticos ................................................................................. 30 

1.5 Bifidobacterium animalis subsp. lactis e Lactobacillus acidophilus .................. 31 

1.6 Aplicação de probióticos e prebióticos em matrizes alimentares ..................... 33 

1.7 Os queijos e o queijo petit-suisse como veículo probiótico e simbiótico .......... 34 

1.8 Emprego de técnicas de biologia molecular para o estudo da microbiota em 

ambientes complexos ............................................................................................ 36 

1.9 Justificativa para o presente trabalho ............................................................... 38 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 39 

3. MATERIAIS E MÉTODOS..................................................................................... 39 

3.1 Fabricação dos queijos petit-suisse potencialmente probiótico, simbiótico e 

controle .................................................................................................................. 39 

3.2 Períodos de armazenamento e amostragem dos queijos petit-suisse ............. 45 

3.3 Determinações de pH ...................................................................................... 45 

3.4 Determinação da composição centesimal e cálculo do valor energético total 

(VET) dos queijos................................................................................................... 45 

3.5 Determinação do perfil de textura instrumental ................................................ 46 

3.6 Análises microbiológicas dos queijos ............................................................... 46 

3.6.1 Monitoramento dos micro-organismos probióticos e da cultura starter, 
utilizando métodos convencionais de semeadura em ágar seletivo ................... 46 

3.6.2 Monitoramento dos micro-organismos probióticos e da cultura starter nos 
queijos, utilizando método independente de cultivo (qPCR) ............................... 47 



 

 

 

 

3.7 Monitoramento dos micro-organismos indicadores de contaminação e pesquisa 

de patógenos ......................................................................................................... 50 

3.8 Sobrevivência dos probióticos incorporados nos queijos frente às condições 

gástricas e entéricas simuladas in vitro ................................................................. 51 

3.8.1 Monitoramento dos micro-organismos probióticos, utilizando métodos 
convencionais de semeadura em ágar seletivo ................................................. 53 

3.8.2 Monitoramento dos micro-organismos probióticos e da cultura starter nos 
queijos, utilizando métodos independentes de cultivo........................................ 53 

3.8.3 Cálculo da Taxa de Sobrevivência ............................................................ 55 

3.9 Análise sensorial ............................................................................................. 55 

4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA ......................... 56 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES .......................................................................... 57 

5.1 Valores de pH .................................................................................................. 57 

5.2 Composição centesimal e valor energético total (VET) dos queijos ................ 59 

5.3 Perfil de textura instrumental dos queijos ........................................................ 61 

5.4 Análise sensorial ............................................................................................. 66 

5.5 Viabilidade dos micro-organismos probióticos durante o período de 

armazenamento ..................................................................................................... 69 

5.6 Monitoramento dos micro-organismos indicadores de contaminação e pesquisa 

de patógenos ......................................................................................................... 77 

5.7 Sobrevivência dos probióticos incorporados nos queijos frente às condições 

gástricas e entéricas simuladas in vitro ................................................................. 79 

6. PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS ................................................... 94 

7. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 96 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 97 

ANEXO A - Ofício de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa ..................... 113 

ANEXO B - Modelo de Ficha para Teste de Aceitabilidade .................................... 115 

ANEXO C - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................... 116 



 

 

 

 

ANEXO D – Imagem representativa da regressão linear obtida a partir das curvas 

padrão em reação de PCR em tempo real (qPCR), para Lactobacillus acidophilus LA-

5 (D.1), Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 (D.2) e Streptococcus 

thermophilus (D.3). .................................................................................................. 118 

ANEXO E - Imagem representativa da curva de dissociação obtida a partir de reação 

de PCR em tempo real (qPCR), para Lactobacillus acidophilus LA-5 (E.1), e 

Streptococcus thermophilus (E.2). .......................................................................... 120 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 ALIMENTOS FUNCIONAIS 

No contexto atual, a nutrição humana tem recebido atenção especial. Fatores 

culturais, econômicos, sociais e de saúde interferem, de forma significativa, na 

escolha dos alimentos e na composição da dieta. Os consumidores tem procurado 

atender, não apenas suas necessidades biológicas básicas, como também buscam 

saúde e bem-estar (MCGILL, 2009).  

Neste panorama emerge o interesse em um “alimento funcional”, cuja 

proposta não se limita a um recurso para obtenção de energia e nutrientes, mas 

como um potencial contribuinte na manutenção da saúde e bem-estar e na redução 

de riscos de doenças (SAAD, 2006).  

O termo “alimento funcional” foi primeiramente descrito no Japão em meados 

dos anos 80 em um contexto de promoção da saúde, com objetivo de reduzir gastos 

com a saúde pública. Foi definido como “produto alimentício fortalecido com 

constituintes especiais que possuem efeitos fisiológicos vantajosos”. Propôs-se uma 

propriedade ao alimento que o diferencia de propriedades tradicionais, relativas aos 

componentes nutricionais ou sensoriais (ARAI, 1996; CARDARELLI et al., 2008). 

Atualmente, se aceita que alimentos funcionais são alimentos que 

proporcionam benefícios fisiológicos e/ou reduzem o risco de doenças crônicas, 

além de suprir as funções nutricionais básicas. Devem caracterizar-se como um 

alimento ou um ingrediente convencional da dieta e demonstrar seus efeitos em 

quantidades usualmente consumidas (CLYDESDALE, 1997; EUROPEAN 

COMMISSION CONCERTED ACTION ON FUNCTIONAL FOOD SCIENCE IN 

EUROPE, 1999; ARVANITOYANNIS & VAN HOUWELINGEN-KOUKALIAROGLOU, 

2005; KHAN et al., 2012). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não define 

alimento funcional e sim “alegação de propriedade funcional” e/ou “alegação de 

propriedade de saúde” (ANVISA, 1999a, b). 

As diretrizes para esse tipo de alimento permitem alegações relacionadas ao 

papel fisiológico no crescimento, desenvolvimento e funções normais do organismo 

e, ainda, alegações sobre a manutenção geral da saúde e a redução de risco de 

doenças, em caráter opcional. Não são permitidas alegações que façam referência à 
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cura ou à prevenção de doenças. O alimento ou ingrediente que alegar propriedades 

funcionais e/ou de saúde pode, além de funções básicas, produzir efeitos benéficos 

à saúde (STRINGHETA et al., 2007). 

A incorporação da dieta a um estilo de vida saudável, uma vez que esta pode 

estar associada à promoção da saúde, levou à criação de um mercado para 

produtos funcionais. A estratégia da indústria alimentícia consiste em modificar seus 

produtos, a fim de torná-los mais saudáveis e os inserir na categoria de alimento 

funcional. Esse novo produto, no entanto, deve ser de aparência semelhante ao 

alimento convencional e consumido como parte de uma dieta usual (WALJI & 

BOON, 2008). 

Nos últimos 10 anos, o setor de alimentos funcionais apresentou um dos mais 

rápidos crescimentos entre os setores de alimentos, com uma taxa de crescimento 

de 8,6% ao ano, até 2012. Atualmente, criou-se um novo segmento de mercado, 

denominado “Saúde e Bem-estar”, o qual movimentou, no mundo, cerca de 625 

bilhões de dólares no ano de 2012, sendo que 168 bilhões de dólares 

correspondiam ao setor de alimentos funcionais (KHAN et al., 2012). 

No Brasil, os ingredientes que apresentam alegação de funcionalidade são: 

ômega 3, licopeno, luteína, zeaxantina, fibras alimentares, beta-glucana, dextrina 

resistente, fruto-oligossacarídeo, goma guar parcialmente hidrolisada, inulina, 

lactulose, polidextrose, psillium ou psyllium, quitosana, fitoesteróis, os polióis: 

manitol, xilitol e sorbitol, probióticos (somente algumas espécies) e proteína de soja 

(ANVISA, 2008). 

Desvendar os mitos e folclores que envolvem ingredientes e alimentos 

funcionais constitui um desafio. A literatura ainda apresenta conclusões limitadas e 

necessita de mais estudos, ensaios clínicos controlados, randomizados com 

humanos para melhor conhecimento de evidências e comprovação da propriedade 

dos alimentos funcionais (DUGGAN, GANNON & WALKER, 2002). 

 

1.2 OS MICRO-ORGANISMOS E OS ALIMENTOS PROBIÓTICOS 

Dentre os alimentos com alegação de propriedade funcional, destacam-se os 

probióticos, definidos pela Organização de Alimentos e Agricultura das Nações 

Unidas (Food and Agriculture Organization - FAO) e pela Organização Mundial da 

Saúde (World Health Organization - WHO) como micro-organismos vivos que, 
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quando administrados em quantidades adequadas, conferem um efeito benéfico à 

saúde do hospedeiro (FAO/WHO, 2001). 

O termo probiótico significa “para a vida” e está relacionado a micro-

organismos que apresentam efeitos benéficos à saúde humana. A primeira 

referência foi de Eli Metchnikoff em 1907, o qual alertou para a importância dos 

probióticos na longevidade e saúde humana. Adicionalmente, sugeriu que micro-

organismos intestinais estão intimamente relacionados à alimentação, sendo que 

esta interação permite intervenções, a fim de modificar uma microbiota intestinal 

composta por micro-organismos patogênicos para uma microbiota com micro-

organismos benéficos (METCHNIKOFF, 1907). 

Alguns critérios são desejados para um micro-organismo probiótico, tais 

como: segurança (origem, patogenicidade, fatores de virulência); critérios 

tecnológicos (estabilidade genética da cepa, viabilidade adequada durante 

processamento e armazenamento, boa aceitabilidade sensorial, resistência a fagos, 

produção em grande escala); critérios funcionais (tolerância ao suco gástrico e bile, 

capacidade de adesão à superfície da mucosa, efeitos benéficos à saúde validados 

e bem documentados); critérios fisiológicos desejáveis (imunomodulação, atividade 

contra patógenos, controle do colesterol e da intolerância à lactose, propriedades 

antimutagênicas e anticarcinogêncicas) (VASILJEVIC & SHAH, 2008). 

Probióticos são representados, em sua maioria, pelos gêneros Lactobacillus e 

Bifidobacterium, naturalmente encontrados em humanos, no íleo terminal e cólon, 

respectivamente. Seus benefícios têm sido amplamente contemplados na prevenção 

e tratamento de doenças gastrintestinais, como diarreia, constipação intestinal, 

gastrenterites, infecções respiratórias, modulação do sistema imune de forma 

sistêmica ou com melhora da barreira intestinal contra patógenos, controle do perfil 

lipídico e da hipertensão (HOLZAPFEL et al., 1998; KOMATSU, BURITI & SAAD, 

2008; WOHLGEMUTH, LOH & BLAUT, 2010; MERENSTEIN et al., 2010; SAAD, 

BEDANI & MAMIZUKA, 2011). 

De acordo com a legislação brasileira, os micro-organismos probióticos 

devem alcançar uma quantidade mínima viável situada na faixa de 108 a 109 

Unidades Formadoras de Colônias (UFC) na recomendação diária do produto pronto 

para o consumo. Ainda segundo essa legislação, valores menores podem ser 

aceitos, necessitando da comprovação de sua eficácia (ANVISA, 2008). 
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Matrizes alimentícias, particularmente lácteas, têm sido estudadas como 

veículos promissores para micro-organismos probióticos. Lacticínios, como o leite, 

iogurte, leite fermentado, sobremesas e queijos representam matrizes potenciais 

para probióticos. Estudos têm testado espécies de lactobacilos e bifidobactérias 

nestas matrizes e encontram viabilidade na utilização destes alimentos como veículo 

probiótico, não somente em relação à estabilidade dos micro-organismos como 

também em relação às propriedades tecnológicas e sensoriais (VINDEROLA & 

REINHEIMER, 2000; BURITI et al., 2007a; ALLGEYER, MILLER & LEE, 2010; 

PEREIRA et al., 2010; FORTIN et al., 2011). 

Iogurtes e leites fermentados são os mais conhecidos e bem estabelecidos 

veículos probióticos, pois além de suas características físico-químicas e funcionais, 

os efeitos benéficos relacionados às bactérias láticas no leite fermentado são 

associados à saúde pelos consumidores (VASILJEVIC & SHAH, 2008). 

Diversas bactérias láticas têm sido utilizadas na produção de iogurtes, 

inclusive cepas probióticas. A suplementação do leite com ingredientes funcionais é 

uma proposta para desenvolvimento de novos produtos (ALLGEYER, MILLER & 

LEE, 2010; ESPÍRITO SANTO et al., 2010). 

 

1.3 OS INGREDIENTES E OS ALIMENTOS PREBIÓTICOS 

O conceito de prebióticos é recente e foi introduzido em 1995 por Gibson e 

Roberfroid como uma abordagem alternativa capaz de superar as questões de 

sobrevivência dos probióticos durante o armazenamento e distribuição do produto, 

além das condições do trato gastrintestinal (TGI). Os prebióticos foram definidos 

como ingredientes não digeríveis da dieta, que proporcionam efeitos benéficos à 

saúde por estimularem seletivamente a multiplicação e/ou atividade de bactérias no 

cólon (GIBSON & ROBERFROID, 1995). 

Desde então, várias definições foram estabelecidas e mais recentemente, 

GIBSON et al. (2010) sugeriram um conceito o qual remete à definição de 1995, em 

que os prebióticos consistem em ingredientes seletivamente fermentados que 

resultam em mudanças específicas na composição e/ou atividade da microbiota 

intestinal a qual conferem benefícios à saúde.  

A propriedade de ser indigerível pelo TGI não foi incluída nas últimas 

definições de prebióticos. No entanto, sabe-se que para conferir os efeitos 
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propostos, o ingrediente não pode ser digerido ou então deve ser apenas 

parcialmente digerido antes de alcançar o TGI inferior (KOLIDA & GIBSON, 2011). 

Por favorecerem a multiplicação de bactérias benéficas à saúde, 

proporcionam benefícios à saúde humana semelhante àqueles atribuídos aos 

probióticos. Entre eles, incluem-se a proteção intestinal contra micro-organismos 

patogênicos, a produção de substrato energético para as células do epitélio 

intestinal, a modulação do sistema imune e da expressão gênica e a diferenciação 

de células do epitélio intestinal. Além disso, suas propriedades favorecem a 

absorção de cálcio, proporcionam aumento do peso fecal, reduzem tempo de 

trânsito gastrintestinal e regulam os níveis de lipídios séricos (SAAD, 2006; WORLD 

GASTROENTEROLOGY ORGANISATION, 2008; ROBERFROID, 2008a; LAVANDA 

et al., 2011). 

Geralmente, para ser considerado prebiótico, o composto em questão deve 

apresentar os requisitos: ser resistente ao ácido gástrico, não ser hidrolisado por 

enzimas humanas, não ser absorvido pelo TGI, ser fermentado pela microbiota 

intestinal e favorecer seletivamente a multiplicação e/ou atividade de bactérias 

potencialmente benéficas à saúde (ROBERFROID, 2008b). 

Atualmente, no Brasil, a ANVISA (2008) reconhece os ingredientes inulina e 

fruto-oligossacarídeos (FOS) com propriedades prebióticas. A União Europeia inclui 

no conceito de prebiótico, além de inulina e FOS, os galacto-oligossacarídeos (GOS) 

e a lactulose (KOLIDA & GIBSON, 2011). 

Alguns ingredientes têm sido estudados extensivamente em testes in vitro e in 

vivo (estudos em humanos), a fim de averiguar potenciais efeitos prebióticos. No 

entanto, a maior dificuldade consiste em assegurar que esses compostos sejam 

fermentados apenas por bactérias benéficas à saúde e ainda que os produtos dessa 

fermentação não favoreçam a multiplicação e/ou atividade de potenciais patógenos 

(KOLIDA & GIBSON, 2011). 

De acordo com ROBERFROID (2007), inulina e FOS, estão entre os maiores 

grupos de oligossacarídeos considerados bifidogênicos, por proporcionarem a 

multiplicação de bifidobactérias. A inulina ocorre naturalmente em vegetais como 

chicória, cebola, alho, alcachofra de Jerusalém, tomate e banana e a oligofrutose 

ocorre em alimentos como trigo, mel, alho-poró, banana e cebola. Comercialmente, 
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inulina e oligofrutose são principalmente obtidas a partir de chicória e açúcar de 

beterraba (ROBERFROID, 2007). 

Tanto inulina quanto FOS são resistentes à hidrólise por enzimas digestivas, 

devido à sua configuração β no resíduo d-frutose da ligação glicosídica entre as 

moléculas. Enzimas digestivas humanas são mais específicas para ligações α-

glicosídicas (ROBERFROID, 1999). Como não são digeríveis, os prebióticos na luz 

intestinal exercem efeito osmótico enquanto não são fermentados. A partir do 

momento que se inicia a fermentação pela microbiota endógena, principalmente no 

intestino, ocorre aumento da produção de gás. Em alguns casos, podem ser pouco 

tolerados em indivíduos com síndrome do intestino irritável ou ocasionarem diarreia 

pelo seu efeito osmótico. Entretanto, geralmente são bem tolerados em doses 

baixas. (SAAD, 2006)  

 

1.4 OS ALIMENTOS SIMBIÓTICOS 

Os alimentos simbióticos contêm combinações apropriadas de ingredientes 

prebióticos e micro-organismos probióticos. Um produto simbiótico exerce um efeito 

tanto probiótico como prebiótico. 

Em teoria, o probiótico alcança seu local de ação, no caso, a luz intestinal, 

nutrindo-se de substratos prebióticos. Além disso, a interação entre o probiótico e o 

prebiótico in vivo pode ser favorecida por uma adaptação do probiótico ao substrato 

prebiótico, anterior ao consumo e, em alguns casos, isto pode resultar em vantagem 

competitiva para o probiótico, se ele for consumido juntamente com o prebiótico 

(MATTILA-SANDHOLM et al., 2002). 

Um efeito desejável de um simbiótico é favorecer a sobrevivência do 

probiótico, durante a sua passagem pelo TGI. O termo simbiótico refere-se 

indiretamente a uma sinergia e, por isso, alguns autores tem sugerido que este 

termo deve referir-se exclusivamente aos produtos em que o composto prebiótico 

favorece seletivamente determinado probiótico (SCHREZENMEIR & DE VRESE, 

2001; KOLIDA & GIBSON, 2011). 

Na definição proposta recentemente existem duas abordagens para os 

simbióticos. A primeira delas seria a complementaridade, em que o probiótico é 

escolhido por um efeito benéfico à saúde específico e o prebiótico é 

independentemente escolhido para aumentar a concentração de micro-organismos 
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benéficos da microbiota. A segunda propõe a sinergia, na qual, novamente, o 

probiótico é escolhido por um efeito benéfico à saúde específico, mas neste caso, o 

prebiótico é selecionado especificamente para estimular a multiplicação e a atividade 

do probiótico em questão (KOLIDA & GIBSON, 2011). 

A fim de estudar a interação entre probiótico e prebiótico, BIELECKA, 

BIEDRZYCKA e MAJKOWSKA (2002) avaliaram o efeito in vitro de diferentes 

oligossacarídeos na população de cepas do gênero Bifidobacterium. Os resultados 

sugeriram que oligossacarídeos de menor grau de polimerização, tais como FOS e 

oligofrutose apresentaram melhores resultados no crescimento de bifidobactérias, 

quando comparados ao controle (lactose) ou inulina de elevado grau de 

polimerização (DP ≥ 22). 

CARDARELLI et al. (2007) avaliou diferentes formulações de queijo petit-

suisse e observou que formulações com adição dos prebióticos inulina e oligofrutose 

proporcionaram maior multiplicação de Bifidobacterium e Lactobacillus, resultando 

em um produto mais interessante, em termos de potencial funcional. 

 

1.5 Bifidobacterium animalis subsp. lactis e Lactobacillus acidophilus 

Bifidobacterium spp. são bactérias Gram-positivas, anaeróbias estritas e 

apresentam vários aspectos, com formas bifurcadas em Y ou V. São produtoras de 

ácido lático e acético, multiplicam-se em temperaturas de 20 a 46 ºC, sendo que a 

60 ºC não sobrevivem (HARMSEN et al., 2000). O interesse pelos micro-organismos 

do gênero Bifidobacterium tem aumentado, diante de seu potencial como probiótico, 

levando à busca pela compreensão de sua fisiologia, metabolismo e genética 

(MOHAN et al., 2008; WOHLGEMUTH, LOH & BLAUT, 2010). 

Uma ampla atividade probiótica tem sido atribuída às bifidobactérias, incluindo 

efeitos como a modulação do sistema imune, com atividade anti-inflamatória 

associada (OUWEHAND, LEYER & CARCANO, 2008) e a prevenção de infecções 

respiratórias em recém-nascidos (TAIPALE et al., 2011). 

O desafio em relação a Bifidobacterium spp. e sua aplicabilidade em 

alimentos, particularmente em produtos lácteos fermentados (iogurtes), consiste na 

sua sensibilidade ao pH ácido desse produto (pH entre 3,7 e 4,3). A multiplicação 

das bifidobactérias apresenta pH ótimo entre 6,5 e 7,0 e em pH inferior a 5 já ocorre 

queda na viabilidade da cepa no produto (VINDEROLA et al., 2002). Outro desafio 
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consiste na superação das barreiras biológicas, a princípio a acidez gástrica e, em 

seguida, à bile no intestino. Os sais biliares atuam como detergentes e 

desestruturam a camada lipídica da membrana celular e induzem dano oxidativo ao 

DNA (SANCHÉZ, REYES-GAVILÁN & MARGOLLES, 2006). 

Lactobacillus spp. pertencem a um grupo de bactérias Gram-positivas, não 

formadoras de esporos, apresentam-se na forma de bastonetes não flagelados. São 

bactérias anaeróbias facultativas e habitam a microbiota natural humana. Produzem, 

principalmente, ácido lático e ácido acético, com redução do pH, proporcionando um 

ambiente desfavorável a micro-organismos patogênicos (GOMES & MALCATA, 

1999). 

Lactobacillus spp. podem ser encontrados tanto no TGI, mais especificamente 

no intestino delgado, bem como no trato geniturinário (RIBEIRO, SIMÕES & 

JURKIEWICZ, 2009). Constituem uma proporção importante da microbiota humana 

e animal e sua permanência e sobrevivência está relacionada a fatores ambientais, 

que incluem pH, disponibilidade de oxigênio, presença de secreções e interações 

bacterianas (O’SULLIVAN, 2006; RIBEIRO, SIMÕES & JURKIEWICZ, 2009). 

Sua aplicabilidade clínica está principalmente relacionada à promoção da 

saúde dos tratos gastrintestinal e geniturinário. YOUNG e HUFFMAN (2003) 

verificaram que L. acidophilus, juntamente com Bifidobacterium infantis, reduziram a 

incidência de enterocolite necrozante em recém-nascidos. A melhoria dos sintomas 

de intolerância à lactose e o controle de diarreia aguda ou por antibioticoterapia 

também foram associados à ingestão de L. acidophilus (KAILASAPATHY & CHIN, 

2000; RERKSUPPAPHOL & RERKSUPPAPHOL, 2010; MCFARLAND, 2010). 

Para a sua multiplicação, Lactobacillus spp. requerem ambiente 

microaerofílico ou anaeróbio e a presença carboidratos fermentáveis, proteínas, 

vitaminas do complexo B, ácidos graxos livres e minerais, como o manganês, 

magnésio e ferro. Uma matriz láctea favorece essa multiplicação, devido à 

disponibilidade desses nutrientes (GOMES & MALCATA, 1999). Segundo 

TAILLANDIER et al. (1996), esses micro-organismos apresentam um pH ótimo de 

crescimento de 6,0 e temperatura de 30 ºC. Em condições de pH inferiores a 4, 

cessa-se a multiplicação de Lactobacillus. 

Tanto Bifidobacterium quanto Lactobacillus são gêneros contemplados no 

ramo da tecnologia de alimentos. Vários estudos concluem sobre a boa viabilidade 
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de bactérias desse gênero em diversas matrizes alimentares, destacando-se os 

queijos, como o minas frescal (BURITI et al., 2005; BURITI, ROCHA & SAAD, 2005; 

BURITI et al., 2007a).  

As cepas probióticas Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 e 

Lactobacillus acidophilus LA-5 em co-cultura tem sido amplamente estudadas e 

efeitos benéficos à saúde tem sido a elas associados. Benefícios incluem a melhora 

dos sintomas de doença inflamatória intestinal crônica (WILDT et al., 2006), redução 

de micro-organismos associados a cáries em saliva de adolescentes entre 12 e 14 

anos (SINGH, DAMLE & CHAWLA, 2011), redução da glicemia de jejum em adultos 

com Diabetes tipo 2 (EJTAHED et al., 2012) ou, ainda, redução do risco de dermatite 

atópica em lactentes, quando o alimento probiótico foi incorporado na dieta da mãe 

(DOTTERUD, STORRØ & ØIEN, 2010), embora o último estudo tenha incluído a 

cepa probiótica Lactobacillus rhamnosus GG, além de B. animalis subsp. lactis BB-

12 e L. acidophilus LA-5. 

As cepas Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 e Lactobacillus 

acidophilus LA-5, de propriedade da Christian Hansen, Dinamarca, são utilizadas 

rotineiramente em diversos produtos probióticos comercializados mundialmente e 

inclusive no Brasil. 

 

1.6 APLICAÇÃO DE PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS EM MATRIZES 

ALIMENTARES 

A viabilidade e atividade de micro-organismos são peculiares para cada cepa 

e dependem da matriz à qual serão incorporadas. É fundamental conhecer a 

dinâmica e vida útil das cepas no produto, durante a sua elaboração e seu 

armazenamento, bem como conhecer a resistência e sobrevivência dos micro-

organismos probióticos em sua matriz alimentícia quando submetidos às condições 

encontradas no TGI (KAILASAPATHY & CHIN, 2000). 

O conteúdo lipídico, a concentração e tipo de proteínas, açúcar e pH dos 

produtos são alguns dos fatores que podem afetar a multiplicação e a sobrevivência 

dos micro-organismos probióticos nos alimentos. Dentre outros fatores, destacam-

se: a cepa empregada, oxigênio dissolvido, interações entre espécies, práticas de 

inoculação, a acidez final do produto, a concentração de ácido lático e acético, a 

pós-acidificação, a composição da co-cultura, a presença de fatores de crescimento 
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no leite, a presença de ingredientes prebióticos e as condições de estocagem 

(SHAH, 2000; VINDEROLA & REINHEIMER, 2000; RANADHEERA, BAINES & 

ADAMS, 2010; ALLGEYER, MILLER & LEE, 2010; FORTIN et al., 2011; SAAD et al., 

2011). 

Além da viabilidade dos probióticos no produto durante seu armazenamento, 

é fundamental a sobrevivência às condições do TGI. Os alimentos atuam como 

protetores durante a passagem pelo TGI, particularmente na barreira gástrica. Além 

disso, a presença de ingredientes funcionais pode influenciar na sobrevivência do 

probiótico durante o trânsito pelo trato gastrintestinal (RANADHEERA, BAINES & 

ADAMS, 2010). 

Aspectos relacionados à aceitabilidade do produto devem ser considerados, 

já que as substâncias produzidas pelos micro-organismos envolvidos, principalmente 

compostos ácidos, podem influenciar a textura e alterar a palatabilidade do produto 

final, de forma a favorecer ou não esse produto (CARDARELLI et al., 2007). 

Uma vantagem dos prebióticos sobre os probióticos é que independem de 

viabilidade da cultura. Além disso, constituem ingredientes da dieta humana e não 

representam um grande desafio nos aspectos de segurança e de aceitabilidade pelo 

consumidor como exigem os probióticos (WELLS, SAULNIER & GIBSON, 2008). 

Podem ser adicionados a diversos alimentos, incluindo iogurtes, cereais, pães, 

biscoitos, sobremesas lácteas, sorvetes e até como uma forma de tornar um 

alimento mais saudável, quando utilizado para substituir a gordura do produto ou 

para melhorar o sabor e a textura do produto (CARDARELLI et al., 2008; FRANCK, 

2008; BURITI, CASTRO & SAAD, 2010). 

 

1.7 OS QUEIJOS E O QUEIJO PETIT-SUISSE COMO VEÍCULO PROBIÓTICO E 

SIMBIÓTICO 

Diversos estudos observaram uma boa adaptação de probióticos em queijos, 

com viabilidade adequada, além de uma influência positiva na textura e em 

propriedades sensoriais quando os micro-organismos probióticos eram adicionados 

aos produtos (CRUZ et al., 2011; BURITI, SOUZA & SAAD, 2012). 

A utilização de queijos como veículos de probióticos é vantajosa, sendo uma 

alternativa valiosa para a indústria de lacticínios. Apresentam um pH mais elevado 

em relação aos iogurtes e leite fermentados, além de maior teor de lipídios, elevada 
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disponibilidade de nutrientes, baixo teor de oxigênio e matriz de textura densa, 

fatores estes que conferem maior estabilidade para a sobrevivência das culturas 

probióticas (RIBEIRO, SIMÕES & JURKIEWICZ, 2009; KARIMI, MORTAZAVIAN & 

CRUZ, 2011; BURITI, SOUZA & SAAD, 2012).  

Entretanto, o desenvolvimento de queijos probióticos em escala industrial 

requer um conhecimento de todas as etapas envolvidas no processamento 

tradicional e, geralmente, uma adaptação dos protocolos existentes faz-se 

necessária (CRUZ et al., 2009). 

Vários estudos testaram diferentes tipos de queijos como veículos para cepas 

probióticas de Lactobacillus e de Bifidobacterium: cheddar ou semelhante ao 

cheddar (STANTON et al., 1998), cottage (BLANCHETTE et al., 1996), queijo 

elaborado com leite caprino (SANTOS et al., 2008; SANTOS et al., 2012), queijos 

frescos (VINDEROLA et al., 2000), incluindo o Minas Frescal (BURITI, ROCHA & 

SAAD, 2005; BURITI et al., 2005; BURITI et al., 2007a; SOUZA et al., 2008; SOUZA 

& SAAD, 2009) e o queijo fresco cremoso (BURITI, CARDARELLI & SAAD, 2007; 

BURITI et al., 2007b), entre outros (ROSS et al., 2000; BOYLSTON et al., 2004; 

BERGAMINI et al., 2005). 

Desenvolvido em meados do século XIX, o queijo petit-suisse é um queijo 

elaborado com leite desnatado adicionado de creme de leite. Trata-se de um queijo 

de altíssima umidade, de consistência leve, lisa, cremosa e pode assumir sabor 

doce ou salgado, dependendo dos ingredientes adicionados (SANDRAZ, 1989).  

O queijo do tipo petit-suisse é direcionado à população infantil e comumente 

comercializado e utilizado no Brasil, embora sem a suplementação com bactérias 

probióticas e prebióticos. No Brasil, esse queijo é fabricado industrialmente por 

centrifugação da coalhada, para a separação do soro, obtendo-se o queijo "quark", 

que é utilizado como base para o queijo petit-suisse. Ao queijo "quark" adiciona-se 

polpa de fruta, açúcar e creme (VEIGA et al., 2000). 

Com o objetivo de transformar o queijo petit-suisse em um alimento funcional 

probiótico e simbiótico (com os micro-organismos potencialmente probióticos 

Lactobacillus acidophilus Lac-4 e/ou Bifidobacterium animalis subsp. lactis BL-04 e 

prebióticos), MARUYAMA et al. (2006) e CARDARELLI et al. (2008) desenvolveram 

estudos nesse sentido, com excelentes resultados, inclusive sob o ponto de vista de 

aceitabilidade sensorial.  
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Os bons resultados foram confirmados posteriormente, com a utilização de 

outras cepas probióticas individuais - L. acidophilus LA-5 e/ou B. animalis subsp. 

lactis BL-04 (PEREIRA et al., 2010). Os estudos de MARUYAMA et al. (2006) e 

CARDARELLI et al. (2008) resultaram no depósito de uma patente (SAAD, 

CARDARELLI & MARUYAMA, 2007). 

Adicionalmente, foi realizado estudo em modelos de fermentação in vitro 

sobre o potencial funcional do queijo petit-suisse elaborado com B. lactis BL-04 e L. 

acidophilus LA-5 adicionado ou não de prebióticos e evidenciou-se a importância 

dos ingredientes prebióticos na elaboração do produto para o seu potencial funcional 

(CARDARELLI et al., 2007). 

 

1.8 EMPREGO DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA O ESTUDO DA 

MICROBIOTA EM AMBIENTES COMPLEXOS 

Análises microbiológicas com quantificação e identificação dos micro-

organismos são parâmetros fundamentais na produção de alimentos. São aplicadas 

tanto no controle de qualidade do produto e na preservação do alimento, como para 

verificar a eficiência da cultura fermentativa e acompanhar cepas específicas 

(GIRAFFA & CARMINATI, 2008). 

No entanto, a avaliação da diversidade microbiológica em alimentos 

fermentados é dificultada diante da necessidade de se estabelecer condições 

necessárias para a multiplicação bacteriana, requerimento de condições 

estritamente anaeróbicas para algumas espécies, além de dificuldades relacionadas 

à simulação de interações entre as bactérias e outros micro-organismos. Tais 

limitações motivam o emprego de métodos independentes de cultivo para o estudo 

da atividade e estrutura microbiana em ambientes complexos (ZOETENDAL et al., 

2004; GIRAFFA & CARMINATI, 2008). 

O estudo de micro-organismos presentes tanto em alimentos quanto no TGI 

humano está relacionado à investigação da sua quantidade e diversidade, suas 

atividades e sua interação (competição/sinergia) com os micro-organismos já 

presentes no hospedeiro (ZOETENDAL et al., 2004). 

A maioria dos métodos para monitoramento e identificação de bactérias 

gastrintestinais em ambiente complexo se baseiam na análise da sequência da 

subunidade 16S do operon do RNA ribossômico (16S rRNA) (VAUGHAN et al., 
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2005). Durante a última década, esse método tem revolucionado a maneira como 

taxonomistas identificam e classificam as bactérias, já que este compreende regiões 

altamente conservadas do gene, bem como outras regiões suficientemente 

variáveis, para a diferenciação entre espécies. Bancos de dados dispõem mais de 

milhões de sequências de genes, atualizados mensalmente para utilização do 16S 

rRNA (VAUGHAN et al., 2005; JUSTÉ, THOMMA & LIEVENS, 2008). 

Baseadas em sequências específicas de 16S rRNA incluem-se técnicas de 

eletroforese em gel com gradiente de desnaturação (DGGE - denaturing gradient gel 

electrophoresis) e de eletroforese em gel com gradiente de temperatura (TGGE - 

temperature-gradient gel eletrophoresis), as quais permitem monitorar mudanças no 

ambiente microbiano, no tempo e comparar o ambiente microbiano em diferentes 

alimentos (GIRAFFA & CARMINATI, 2008). 

Outro método tem sido desenvolvido para detecção e quantificação de 

bactérias: o método de Reação em Cadeia da Polimerase quantitativo (qPCR) ou 

PCR em tempo real. Trata-se de uma ferramenta promissora em estudos que visam 

quantificar populações de micro-organismos associadas a alimentos e apresenta a 

vantagem de quantificar micro-organismos, mesmo quando em pequenas 

proporções na amostra. Tem sido amplamente aplicado para a enumeração de 

bactérias e fungos em alimentos fermentados, como leite fermentado e vinhos 

(GIRAFFA & CARMINATI, 2008). 

No entanto, uma limitação de técnicas moleculares, como o qPCR, consiste 

em não distinguir células vivas e mortas na detecção dos micro-organismos. Com o 

intuito de superar esta limitação, tem-se proposto a utilização de PMA (Propidium 

Monoazide) e EMA (Ethidium Monoazide) (NOCKER, CHEUNG & CAMPER, 2006; 

GARCÍA-CAYUELA et al., 2009). 

O PMA e o EMA são agentes intercalantes ao DNA, impermeáveis à 

membrana celular. O propósito de sua utilização é de que ocorra a ligação com o 

DNA dos micro-organismos probióticos, cuja membrana celular esteja rompida ou 

danificada (células mortas), omitindo a sua detecção quando da utilização da técnica 

de qPCR. Assim, somente as células viáveis seriam detectadas e quantificadas no 

método de qPCR (GARCÍA-CAYUELA et al., 2009). 
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Métodos convencionais estão cada vez mais sendo utilizados como meio para 

representar a ampla diversidade microbiana existente na natureza. Os métodos 

independentes de cultivo tem se tornado técnicas mais apropriadas, considerando 

sua capacidade de melhor caracterizar e especificar o micro-organismo e não 

apresentar as limitações dos métodos convencionais (ZOETENDAL, VAUGHAN & 

DE VOS, 2006). No caso específico dos produtos lácteos, a utilização de 

ferramentas de biologia molecular tem aprimorado o conhecimento sobre a 

sequência de cepas e espécies microbianas durante a elaboração e a maturação de 

queijos. As técnicas independentes de cultivo possibilitam uma investigação rápida 

sobre a diversidade e a dinâmica de micro-organismos nesses produtos (GIRAFFA & 

CARMINATI, 2008; COPPOLA, BLAIOTTA & ERCOLINI, 2008). 

 

1.9 JUSTIFICATIVA PARA O PRESENTE TRABALHO 

Diante do atual contexto em que se almeja a manutenção do bem-estar e 

saúde e a redução de riscos de doenças crônicas, a possibilidade de se obter um 

produto alimentício probiótico e/ou simbiótico, de forma a propiciar os benefícios à 

saúde conferidos a estes ingredientes é bastante promissora.  

Além disso, busca-se não só obter um produto viável sob o aspecto funcional, 

mas também seguro, com propriedades nutricionais, físico-químicas e sensoriais 

adequadas para consumidor. Ensaios de sobrevivência in vitro na presença de 

enzimas digestivas, que simulam as condições da passagem dos micro-organismos 

probióticos incorporados em determinados alimentos pelo TGI vem sendo aplicados 

pelo nosso grupo de pesquisa em trabalhos anteriores (BURITI, CASTRO & SAAD, 

2010; BEDANI, ROSSI & SAAD, 2013). 

Os ensaios realizados com alguns produtos desenvolvidos revelaram que o 

comportamento das cepas probióticas, tanto no produto ao longo de seu 

armazenamento como nesses ensaios in vitro depende da cepa em si, do produto ao 

qual uma cepa em particular é incorporada e, ainda, de determinados ingredientes 

presentes na formulação do produto e da temperatura em que ele é armazenado. 

A avaliação da sobrevivência dos probióticos no alimento ou em ensaios de 

sobrevivência in vitro utilizando-se métodos convencionais dependentes de cultivo 

tem sido questionada diante de suas limitações. Em contrapartida, o emprego de 

técnicas independentes de cultivo tem recebido atenção especial, considerando sua 
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capacidade de melhor caracterizar e especificar o micro-organismo e não apresentar 

as limitações dos métodos convencionais. 

Sendo assim, a proposta deste estudo foi avaliar a sobrevivência de cepas 

probióticas incorporadas em queijo petit-suisse potencialmente probiótico e 

simbiótico no produto e em ensaios de sobrevivência in vitro frente às condições 

encontradas no TGI, utilizando técnicas independentes de cultivo, paralelamente aos 

métodos convencionais. Adicionalmente, foram verificadas as características 

tecnológicas dos queijos, o que incluiu, entre outros, a determinação da textura 

instrumental dos produtos e a sua avaliação sensorial. 

 

2. OBJETIVOS 

• Avaliar a sobrevivência de cepas probióticas da cultura ABT (contendo 

Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 e 

Streptococcus thermophilus como cultura starter), incorporadas em queijo petit-

suisse potencialmente probiótico e simbiótico no produto armazenado por até 28 

dias e em ensaios de sobrevivência in vitro frente às condições encontradas no TGI, 

utilizando técnicas independentes de cultivo, paralelamente aos métodos 

convencionais; 

• Avaliar a influência de uma mistura prebiótica (inulina + fruto-

oligossacarídeo) sobre a sobrevivência de cepas probióticas incorporadas em queijo 

petit-suisse no produto e em ensaios de sobrevivência in vitro frente às condições 

encontradas no TGI; 

• Verificar a aceitabilidade sensorial e outras características tecnológicas 

relacionadas dos queijos petit-suisse probiótico e simbiótico frente a um produto 

elaborado sem a adição dos ingredientes funcionais. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Fabricação dos queijos petit-suisse potencialmente probiótico, simbiótico e 

controle 

Para a elaboração do queijo petit-suisse foi utilizada a formulação 

desenvolvida experimentalmente no Laboratório de Tecnologia de Alimentos do 

Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências 
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Farmacêuticas da USP/SP por CARDARELLI et al. (2008), porém com modificações 

nas proporções entre os ingredientes. As formulações foram elaboradas com a 

combinação de gomas proposta por MARUYAMA et al. (2006) e PEREIRA et al. 

(2010). 

Foram estudadas 3 formulações de queijo petit-suisse, como apresentado na 

Tabela 1. A formulação QP (queijo probiótico), foi elaborada com a cultura probiótica 

ABT-4, composta dos micro-organismos comprovadamente probióticos Lactobacillus 

acidophilus LA-5 e Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 e da cultura starter 

Streptococcus thermophilus (Christian Hansen, Hoersholm, Dinamarca), liofilizada do 

tipo DVS (Direct Vat Set - para a adição direta ao leite, durante a elaboração dos 

produtos); QS (queijo simbiótico), foi elaborada com probióticos e prebióticos, com a 

adição da cultura ABT-4 e com os prebióticos: inulina e FOS, na proporção de 7,5 e 

2,5% (m/m), respectivamente; QC (queijo controle), apresenta adição somente da 

cultura starter S. thermophilus (sem a adição de probióticos e prebióticos), utilizada 

como formulação controle para os parâmetros físico-químicos, testes de 

aceitabilidade (análise sensorial) e monitoramento da população de S. thermophilus. 

 

Tabela 1. Variáveis empregadas na elaboração dos queijos petit-suisse estudados. 

Queijos Probióticos 1 Prebióticos 2 

QP + - 

QS + + 

QC 3 - - 
1 Cultura probiótica ABT, composta dos micro-organismos comprovadamente probióticos Lactobacillus acidophilus LA-5 e 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 e da cultura starter Streptococcus thermophilus (Christian Hansen, Hoersholm, 

Dinamarca). 
2 Ingrediente prebiótico: 7,5% (m/m) de inulina (BeneoTM GR, Orafti, Oreye, Bélgica) + 2,5% (m/m) de oligofrutose (BeneoTM 

P95, Orafti). 
3 Produto controle, elaborado apenas com a adição de uma cultura starter de Streptococcus thermophilus ST-M6 (Christian 

Hansen). 

 

A elaboração do queijo petit-suisse consistiu na obtenção de uma massa-

base de queijo quark, representada na Figura 1. À massa-base de queijo quark foi 

adicionada uma mistura para a obtenção do queijo petit-suisse, contendo ou não a 

mistura prebiótica, de acordo com a formulação. Os ingredientes empregados na 

mistura para a elaboração dos queijos petit-suisse encontram-se na Tabela 2. O 
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fluxograma de elaboração do queijo petit-suisse a partir da massa-base de queijo 

quark está representado na Figura 2.  

Cada formulação de queijo petit-suisse foi realizada com 3 repetições (lotes) 

de produção. Cada repetição foi elaborada a partir de 10 a 40 L de leite, obtendo-se, 

respectivamente, 1 a 4 kg de massa-base de queijo quark, conforme a necessidade 

da análise a ser realizada. 

Os queijos foram embalados em potes plásticos individuais de polipropileno, 

próprios para alimentos (68 mm de diâmetro, 32 mm de altura, 55 ml de volume total, 

Tries Aditivos Plásticos, São Paulo, Brasil), contendo 35 g cada, selados com tampa 

de alumínio em seladora Delgo (nº 1968, Delgo Metalúrgica, Cotia, Brasil) e 

armazenadas sob refrigeração (4 ± 1 oC), por até 28 dias. 
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Tabela 2. Ingredientes utilizados na elaboração de queijo petit-suisse e respectivas 

proporções (queijo petit-suisse QP = probiótico; QS = simbiótico; QC = controle). 

Ingredientes 
Proporção adicionada (g/100 g) 

Queijos QP e QC Queijos QS 

Massa-base de queijo quark  61,97 57,50 

Creme de leite (25% de gordura) 1 13,72 12,00 

Polpa de morango congelada 2 11,51 10,00 

Açúcar 3 11,00 9,00 

Goma Guar 4 0,30 0,20 

Goma Xantana 5 0,19 0,15 

Goma Carragena 6 0,19 0,15 

Corante/Aroma 7 1,12 1,00 

Inulina 8 0,00 7,50 

FOS 9 0,00 2,50 

Total  100,00 100,00 
1 Nestlé (Araçatuba, Brasil); 2 Ice-Fruit-Maisa (Mossoró, Brasil); 3 Coopersucar-União (Limeira, Brasil); 4,5,6 Grindsted 178-B, 80 

e CY-500 (Danisco, Cotia, Brasil); 7 Preparado de morango 71341(Germinal, Cabreúva, Brasil); 8 Beneo GR (Orafti); 9 Beneo P-

95 (Orafti). 



 

 

1 Leite Tipo A light (Xandô, São Paulo, Brasil

do tipo DVS, adição de acordo com as variá

produzida por Aspergillus niger var. awamori

 

Figura 1. Fluxograma de processamento empregado p

base de queijo quark. 

(Xandô, São Paulo, Brasil); 2 Cloreto de cálcio PA (Labsynth, Diadema, Brasil, 0,2

do tipo DVS, adição de acordo com as variáveis descritas na Tabela 1; 4 Coagulante comercial HA

Aspergillus niger var. awamori, Christian Hansen, Valinhos, Brasil, 30 mg/L de leite).

Fluxograma de processamento empregado para a obtenção da massa

LEITE TIPO A DESNATADO 
E PASTEURIZADO 1

AQUECIMENTO A 37 ºC

ADIÇÃO DE CaCl2 
2

ADIÇÃO DAS CULTURAS 
PROBIÓTICAS E/ OU 

STARTER3

ADIÇÃO DE COAGULANTE 4

COAGULAÇÃO
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DESSORAGEM EM 
REPOUSO 15 MINUTOS

DESSORAGEM EM  FILTRO 
DE ALGODÃO

(CÂMARA 13-15 ºC/15-18 h)

pH 6,3-6,5 

pH 5,6-5,8 
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PA (Labsynth, Diadema, Brasil, 0,25 g/L de leite); 3 culturas 

Coagulante comercial HA-LA 1175 (Quimosina em pó, 

Christian Hansen, Valinhos, Brasil, 30 mg/L de leite). 

ara a obtenção da massa-



 

 

* Ingredientes e proporções descritos na Tabela 2.

 
 
Figura 2. Fluxograma de processamento empregado para a obtenção de queijo 

petit-suisse, a partir da massa

 

  

MISTURADOR (GEIGER, 
UMMSK

MISTURADOR (GEIGER)

ARMAZENAMENTO A 4

* Ingredientes e proporções descritos na Tabela 2. 

Fluxograma de processamento empregado para a obtenção de queijo 

, a partir da massa-base de queijo quark. 
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DURANTE 28 DIAS
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Fluxograma de processamento empregado para a obtenção de queijo 
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3.2 Períodos de armazenamento e amostragem dos queijos petit-suisse 

Os produtos foram armazenados sob refrigeração (4 ± 1 °C). As 

determinações dos parâmetros microbiológicos e físico-químicos das amostras 

provenientes de cada uma das 3 repetições de cada formulação (QC, QP e QS) 

foram realizadas em duplicata e a determinação do perfil instrumental de textura em 

quintuplicata, no dia seguinte à fabricação do produto final (1 dia) e após 7, 14, 21 e 

28 dias de armazenamento. O período de 28 dias, inferior à vida de prateleira de 

petit-suisse comercializado, foi determinado mediante estudos prévios com 

alimentos refrigerados adicionados de culturas de micro-organismos (CARDARELLI 

et al., 2008; PEREIRA et al., 2010). As análises sensoriais foram realizadas após 7, 

14 e 21 dias de armazenamento, tendo em vista a estabilização dos componentes 

da formulação e a segurança dos provadores. A determinação da composição 

centesimal do alimento foi feita em triplicata, a partir de amostras mantidas 

congeladas. 

O ensaio de sobrevivência sob as condições gastrintestinais simuladas in vitro 

foi realizado a partir de amostras provenientes de uma única produção de QS e QP. 

Para QC não foi realizado o ensaio de sobrevivência, uma vez que não apresentava 

a cultura probiótica na formulação. 

 

3.3 Determinações de pH 

Decorridos os tempos de armazenamento sob refrigeração, descritos no item 

3.2, foram realizadas as determinações de pH, em medidor de pH Orion modelo 

Three Stars (Thermofisher Scientific, Waltham, EUA), com a utilização eletrodo tipo 

penetração, modelo 2A04-GF (Analyser, São Paulo, Brasil) O pH também foi 

monitorado ao longo da elaboração dos produtos. 

 

3.4 Determinação da composição centesimal e cálculo do valor energético total 

(VET) dos queijos 

A partir das amostras mantidas congeladas no dia seguinte à sua elaboração 

(dia 1), conforme descrito no item 3.2, foram realizadas as análises de determinação 

do teor de umidade (a partir de 5 g de amostra, em estufa a vácuo a 70°C), teor de 

cinzas (a partir de 2 g de amostra), de gordura (através do método de Gerber) e de 

proteínas (através do método de Kjeldahl, para nitrogênio total), realizadas segundo 
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INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2008). O teor de carboidratos foi calculado por 

diferença para obtenção de 100% no total. 

Os teores de macronutrientes foram convertidos em quilocalorias por meio 

dos fatores de Atwater e da energia oriunda da inulina e oligofrutose [(4 × g 

proteínas) + (4 × g carboidratos) + (9 × g lipídios totais) + (1,5 × g frutanos totais)] 

para determinar o valor energético total (VET) médio queijos QP, QS e QC 

(ROBERFROID, 1999; 2005; ANVISA, 2003). 

 

3.5 Determinação do perfil de textura instrumental 

Decorridos os tempos de armazenamento sob refrigeração, descritos no item 

3.2, o perfil de textura foi determinado, através de teste de dupla penetração em 50 

g de amostra armazenada em recipientes plásticos de polipropileno (descritos no 

item 3.1), realizado imediatamente após retirar a amostra da refrigeração, utilizando 

cilindro de acrílico P/25P com 25 mm de diâmetro, distância e velocidade de 10 mm 

e de 1 mm/s, respectivamente, em analisador de textura TA-XT2 (Stable Micro 

System, Haslemere, Inglaterra). Os dados foram coletados através do programa 

“Texture Expert for Windows” (Stable Micro Systems) e foram analisados os atributos 

dureza, coesividade, adesividade, elasticidade e gomosidade, em quintuplicata para 

cada período (1, 7, 14, 21 e 28 dias). 

 

3.6 Análises microbiológicas dos queijos 

Para a análise e quantificação dos micro-organismos probióticos e da cultura 

starter nos queijos (viabilidade dos micro-organismos), foram utilizados métodos 

independentes de cultivo, paralelamente a métodos convencionais de semeadura 

em ágar seletivo, decorrido o período de armazenamento descrito no item 3.2. 

 

3.6.1 Monitoramento dos micro-organismos probióticos e da cultura starter, 

utilizando métodos convencionais de semeadura em ágar seletivo 

Porções de 25 g do produto (retirados de 2 embalagens distintas, em 

condições de assepsia) foram homogeneizadas com 225 mL de água peptonada 

0,1% (diluição 10-1), utilizando-se um Bag Mixer (Interscience, St. Nom, França). 

Diluições decimais subsequentes foram preparadas, utilizando o mesmo diluente. As 

contagens das populações de L. acidophilus LA-5, B. animalis subsp. lactis BB-12 e 
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S. thermophilus foram realizadas, utilizando a técnica de pour plate em meios 

seletivos para cada micro-organismo (Tabela 3). Ressalta-se que foram 

contabilizadas colônias de morfologia característica de cada micro-organismo. 

 

Tabela 3. Condições de cultivo empregadas para as análises microbiológicas por 

métodos convencionais de semeadura em ágar seletivo. 

Micro-organismo Meio de cultura Condições de 
Incubação Referência 

L. acidophilus LA-5 
Ágar MRS  formulado1 

com a substituição de 
glicose por maltose 

37 oC/ aerobiose 

DAVE & SHAH, 1996; 
VINDEROLA & 

REINHEIMER, 1999; 
SHAH, 2000 

INTERNATIONAL DAIRY 
FEDERATION,1995 

B. animalis BB-12 Ágar LP-MRS 2 37 oC/ 
anaerobiose 4 

LAPIERRE, UNDELAND 
& COX, 1992; 
VINDEROLA & 

REINHEIMER, 1999 

S. thermophilus 
Ágar M17 3 adicionado de 

lactose 37 oC/ aerobiose RICHTER & 
VEDAMUTHU, 2001 

1 Ágar MRS: ágar DeMan-Rogosa-Sharpe (Oxoid, Basingstoke, Inglaterra) formulado, adicionado de 40 mL/L de solução estéril 

de maltose (Oxoid) a 50% (m/v), como principal fonte de carboidrato. 
2 Ágar LP-MRS: ágar DeMan-Rogosa-Sharpe (Oxoid) suplementado com propionato de sódio a 3 g/L (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

EUA) e cloreto de lítio a 2 g/L (Merck, Darmstadt, Alemanha). 
3 Ágar M17: ágar M17 (Oxoid), adicionado de 50 mL/L de solução estéril de lactose (Oxoid) a 10% (m/v). 
4 incubação em anaerobiose (Anaerogen Sistema de Anaerobiose). 

 

3.6.2 Monitoramento dos micro-organismos probióticos e da cultura starter 

nos queijos, utilizando método independente de cultivo (qPCR) 

 

Extração do DNA bacteriano diretamente do queijo petit-suisse 

Para a quantificação dos micro-organismos por métodos independentes de 

cultivo, os DNAs bacterianos de L. acidophilus LA-5, B. animalis BB-12 e S. 

thermophilus foram isolados dos queijos petit-suisse, baseando-se na metodologia 

descrita por ZOETENDAL et al. (2006), para isolamento de DNA a partir de fezes 

humanas, uma vez que melhores resultados foram obtidos na extração de DNA a 

partir de queijo petit-suisse (VILLARREAL, FRANCO & SAAD, 2009). Para a 

extração de DNA, porções de 2 g de queijo, em triplicata, foram adicionadas de 18 

mL de citrato trisódico di-hidratado (C6H5Na3O7 * 2 H2O, pH 7,5, Nuclear, Diadema, 
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São Paulo, Brasil) 2% (m/v), pré-aquecido a 45 ºC, e incubados em banho de água a 

45 ºC, por 30 minutos. Em seguida, foram homogeneizados em Bag Mixer 

(Interscience) por 3 minutos e centrifugados a 4 ºC (Centrífuga Refrigerada 2-16 PK, 

Sigma, Osterode am Harz, Alemanha), por 10 minutos a 8000 g. O sobrenadante foi 

descartado e, com o auxílio de hastes de algodão estéreis (SWAB), foi removida a 

gordura da parede do tubo. Foi adicionado 1 mL de solução tampão (pH 8) Tris-

EDTA (TE) e a amostra foi centrifugada a 7000 g a 4 ºC, por 10 minutos. O pellet 

celular foi ressuspendido em 500µL de solução TE e transferido para um tubo com 

rosca de 2 mL contendo 0,3 g de esferas de zirconia (Biospec Products Inc., 

Bartlesville, EUA) e 150µl de fenol-TE (Invitrogen-Life Technologies, São Paulo, 

Brasil).  

As amostras foram submetidas a rompimento mecânico, usando disruptor 

celular (Fast Prep, MP Biomedicals, Solon, EUA) por 3 pulsos a 5,5 m/s e, em 

seguida, a várias etapas de extração com 150 µL de fenol e 150 µL de uma solução 

cloroformio:álcool isoamílico (24:1 v/v) (Invitrogen-Life Technologies), até obtenção 

de uma interface clara. O DNA foi precipitado com etanol e armazenado a -20 oC. 

A concentração e qualidade do DNA genômico isolado foi determinada em um 

espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific). 

 

PCR em tempo real (qPCR) 

Para as análises de quantificação de Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis e S. thermophilus por métodos independentes 

de cultivo, foi empregada a técnica de PCR em tempo real (qPCR), utilizando-se 

termociclador de PCR em tempo real (7500 Real Time PCR System, Applied 

Biosystems-Life Technologies, São Paulo, Brasil) e os reagentes SYBR® Green PCR 

Master Mix (Applied Biosystem-Life Technologies) para L.acidophilus LA-5 e S. 

thermophilus e TaqMan (Applied Biosystem-Life Technologies) para B. animalis 

subsp. lactis BB-12.  

A amplificação do DNA bacteriano foi realizada, utilizando-se primers cepa-

específicos e sondas, no caso dos ensaios TaqMan (Tabela 4). As condições da 

reação foram otimizadas, quando necessário, o que incluiu as concentrações dos 

primers, tempos e temperaturas de reação (Tabela 5). A fim de melhorar a eficiência 

da reação, utilizou-se Albumina Sérica Bovina (BSA, Applied Biosystem-Life 
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Technologies) em concentração 0,1 µg/µl, bem como diluições 1:100 ou 1:000 das 

amostras, conforme a concentração de DNA da amostra. 

Para a quantificação, utilizou-se o método de quantificação absoluta, com 

uma curva padrão de 6 a 8 pontos (108 ou 106 – 101 cópias), elaborada a partir de 

quantidades conhecidas de DNA genômico de cultura pura para B. animalis subsp. 

lactis BB-12 ou a partir de 16S rDNA de cultura pura, para L. acidophilus LA-5 e S. 

thermophilus, uma vez que os primers foram desenhados para as regiões 23S, 16S 

e 16S rRNA, respectivamente. O Ct (do inglês Cycle Threshold) obtido de cada 

amostra foi comparado aos Ct obtidos na curva padrão, para obtenção do número 

de cópias das amostras. 

O número de cópias/g de queijo petit-suisse encontrado foi dividido por 4, no 

caso de L. acidophilus LA-5 e por 6, para S. thermophilus, para a equivalência em 

número de células/g do produto, uma vez que 4 e 6 são o número de cópias do gene 

16S rRNA presente nos genomas de referência de L. acidophilus NCFM e S. 

thermophilus CNRZ 1066, respectivamente (KLAPPENBACH et al., 2001). 

 

Tabela 4. Lista de primers utilizados no método de quantificação por técnica 

independente de cultivo (qPCR). 

Micro-organismo 

alvo 
Primers Sequência (5´- 3´) Referência 

S. thermophilus 
THERMFOR ACGCTGAAGAGAGGA TABASCO et 

al., 2007 THERMREV AATTGCCCCTTTCAAATA 

    

L. acidophilus 
ACIDFOR AGCGAGCTGAACCAACAGAT TABASCO et 

al., 2007 ACIDREV AGGCCGTTACCCTACCAACT 

    

B. animalis BB-12 

BAL-23S-F CAGGTGGTCTGGTAGAGTATACCG 

TAIPALE et al., 

2011 

BAL-23S-R ACGGCGACTTGCGTCTTG 

BAL-23S-

sonda 
FAM-CGCCCACGACCCGCAAG-TAMRA 
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Tabela 5. Condições utilizadas nas reações de qPCR para a quantificação dos 

micro-organismos. 

Primers 
Concentração de 

primer 

Programa de reação 

Número de ciclos 
Temperatura 

(ºC) 
Tempo 

THERMFOR 400 nM 1 
50 2 minutos 

95 10 minutos 

THERMREV 400 nM 40 
95 10 segundos 

60 30 segundos 

ACIDFOR 400 nM 1 
50 2 minutos 

95 10 minutos 

ACIDREV 400 nM 40 
95 10 segundos 

60 30 segundos 

BAL-23S-F 300 nM 
1 

50 2 minutos 

BAL-23S-R 300 nM 
95 10 minutos 

40 
95 15 segundos 

BAL-23S-sonda 250 nM 60 1 minuto 

 

3.7 Monitoramento dos micro-organismos indicadores de contaminação e 

pesquisa de patógenos 

Para a contagem de micro-organismos indicadores de contaminação, 

alíquotas de 1 mL de cada diluição das amostras foram transferidas para placas 

PetrifilmTMEC (3M Microbiology, St. Paul, EUA), para a determinação de coliformes e 

de Escherichia coli, e para placas PetrifilmTMYM (3M Microbiology), para a 

determinação de bolores e leveduras. As placas PetrifilmTMEC foram incubadas a 37 

ºC por 24 horas e as placas PetrifilmTMYM, a 25 ºC por 5 dias.  

Adicionalmente, amostras congeladas das formulações QC, QP e QS, no dia 

seguinte à produção, foram submetidas à contagem de Staphylococcus coagulase-

positiva e à investigação da presença de Listeria monocytogenes e de Salmonella 

spp., de acordo com as exigências das legislação para “queijos de muita alta 

umidade com bactérias láticas em forma viável e abundante”, a qual estabelece os  

limites permitidos para cada grupo de micro-organismos (ANVISA, 2001). Essas 

análises foram realizadas com a consultoria do Laboratório de Microbiologia de 
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Alimentos do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, USP, seguindo a metodologia descrita por DOWNES & ITO 

(2001).  

Para a contagem de Staphylococcus coagulase-positiva, alíquotas de 0,1 mL 

de cada diluição foram semeadas na superfície de placas contendo ágar Baird-

Parker (Oxoid) adicionado de telúrio de potássio 1% (10 mL/940 mL  de meio) e 

gema de ovo (50 mL/940 mL de meio). As placas foram incubadas a 35 °C por 48 

horas (DOWNES & ITO, 2001).  

Para a pesquisa de Salmonella spp., porções de 25 g de produto, retiradas 

em condições de assepsia, foram homogeneizadas com 225 mL de água peptonada 

tamponada 2% (pH 7,0 ± 0,2 a 25 °C) e incubadas a 35-37 °C durante 24 horas, 

para a etapa de pré-enriquecimento. Alíquotas de 0,1 mL e de 1 mL das diluições 

pré-enriquecidas foram transferidas para tubos contendo 10 mL de caldo Rappaport-

Vassiliadis (RV) (Oxoid) e 10 mL de caldo tetrationato (TT), respectivamente, e 

incubadas a 42 °C (RV) e a 35 °C (TT), por 24 horas, para a etapa de 

enriquecimento. Alçadas de cada cultura de enriquecimento foram semeadas em 

placas contendo ágar sulfito de bismuto (SBA) (Oxoid), ágar Hektoen-Enteric (HE) 

(Oxoid) e ágar Rambach (RAM) (Merck) e incubadas a 35-37 °C, por 24 horas. 

Quando necessário, as colônias típicas de Salmonella spp. foram submetidas a 

testes bioquímicos e sorológicos para identificação (DOWNES & ITO, 2001).  

Para pesquisa de Listeria monocytogenes, porções de 25 g de produto, 

retiradas em condições de assepsia, foram homogeneizadas com 225 mL de caldo 

de enriquecimento para listeria e incubado a 30 °C, por 24 h e 48 h. Alçadas de cada 

amostra foram semeadas em placas de ágar Palcam e ágar Oxford (Oxoid) e 

incubadas a 35 °C por até 48 h para serem submetidas à identificação bioquímica, 

quando necessário. 

 

3.8 Sobrevivência dos probióticos incorporados nos queijos frente às 

condições gástricas e entéricas simuladas in vitro 

Nos queijos petit-suisse (QP e QS), foi realizada avaliação da sobrevivência 

dos micro-organismos probióticos frente às condições gástricas e entéricas 

simuladas, conduzida empregando-se um modelo in vitro que utiliza sucos gástricos 
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e entéricos simulados e enzimas do TGI, adaptado de LISERRE, RÉ e FRANCO 

(2007) e BURITI, CASTRO e SAAD (2010), com modificações.  

Para cada dia de armazenamento do produto (1, 7, 14, 21 e 28 dias), foi 

realizada análise com 3 amostras (3 embalagens distintas, provenientes de um 

mesmo lote), sendo que porções de 25 g de cada amostra das formulações QP e 

QS foram misturadas a 225 mL de uma solução de NaCl 0,85% (m/v) (diluição 10-1), 

utilizando-se um Bag Mixer (Interscience).  

Foram retirados volumes de 10 ml de cada uma das 3 diluições e transferidos 

para 3 frascos estéreis, totalizando 9 frascos (3 diluições x 3 fases da amostra) e o 

pH foi ajustado para o intervalo 2,09 a 2,67 com HCl 1N. Foram adicionadas as 

enzimas pepsina (pepsina obtida de mucosa gástrica suína, Sigma-Aldrich, St. 

Louis, EUA) e lipase (Amano lipase obtida de Penicillium camemberti, Aldrich 

Chemical Company, EUA) em concentrações 3g/L e 0,9 mg/L, respectivamente. 

Todos os frascos foram incubados a 37 ºC sob agitação de 150 rpm (Banho 

Metabólico Dubnoff MA-095, Marconi, Piracicaba, Brasil), durante 2 horas (fase 

gástrica). Após este período, o pH das amostras foi ajustado para o intervalo entre 

4,50 e 5,08 com a adição de solução alcalina de pH 12 (150 ml de NaOH 1N; 11,16 

g de NaH2PO4 e água destilada suficiente para completar 1L). Bile (bile bovina, 

Sigma-Aldrich) e pancreatina (pancreatina obtida de pâncreas suíno, Sigma-Aldrich) 

foram adicionadas em concentração de 10 g/L e 1 g/L, respectivamente. As 

amostras foram, novamente, incubadas a 37 ºC, mantendo-se a agitação de 150 rpm 

por mais 2 horas (fase entérica 1).  

A próxima e última etapa consistiu em elevar o pH entre 6,03 e 6,86, 

utilizando a mesma solução alcalina utilizada na etapa anterior. Foram adicionadas, 

novamente, bile e pancreatina, a fim de manter as concentrações das enzimas na 

solução (10 g/L e 1 g/L, respectivamente). As amostras foram, novamente, 

incubadas a 37 ºC por 2 horas sob agitação (fase entérica 2). O tempo total de 

duração do ensaio foi de 6 horas.  

Para a análise e quantificação dos micro-organismos probióticos no ensaio de 

sobrevivência in vitro, foram utilizados métodos independentes de cultivo, 

paralelamente a métodos convencionais de semeadura em ágar seletivo. 
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3.8.1 Monitoramento dos micro-organismos probióticos, utilizando métodos 

convencionais de semeadura em ágar seletivo 

Para a quantificação por método convencional de semeadura em 

profundidade em ágar seletivo, alíquotas de 1 mL foram retiradas previamente (fase 

inicial) e após 2 (fase gástrica), 4 (fase entérica 1) e 6 (fase entérica 2) horas do 

início do ensaio in vitro e foram feitas diluições decimais subsequentes para a 

contagem dos micro-organismos probióticos. Foram utilizadas as condições de 

cultivo já descritas na Tabela 3. Para cada fase de análise e cada micro-organismo 

probiótico foram utilizadas 3 amostras em duplicata de análise.  

 

3.8.2 Monitoramento dos micro-organismos probióticos e da cultura starter 

nos queijos, utilizando métodos independentes de cultivo 

Para a quantificação através de métodos independentes de cultivo, foram 

realizadas duas metodologias: com utilização de reagente Propidium Monoazide 

(PMA, Uniscience do Brasil IND, São Paulo, Brasil) e sem utilização do reagente 

PMA, conforme descrito a seguir. 

 

Quantificação por método independente de cultivo sem PMA 

Para a quantificação da fase inicial, 2 g de queijo foram adicionados de 18 mL 

(diluição 10-1) de citrato trisódico di-hidratado (C6H5Na3O7 * 2 H2O, pH 7,5, Nuclear, 

Diadema, Brasil) 2% (m/v) pré-aquecido a 45 ºC. Para as fases gástrica, entérica 1 e 

entérica 2, 3 mL de cada fase foram adicionados de 27 mL (diluição 10-1) de citrato 

trissódico di-hidratado (C6H5Na3O7 * 2 H2O, pH 7,5, Nuclear) 2% (m/v) pré-aquecido 

a 45 ºC. As amostras foram incubadas em banho de água a 45 ºC, por 30 minutos.  

Em seguida, as amostras foram homogeneizadas em Bag Mixer 

(Interscience), por 3 minutos, e centrifugadas a 4 ºC, por 10 minutos, a 8000 g. O 

sobrenadante foi descartado e, com o auxílio de hastes de algodão estéreis (SWAB), 

foi removida a gordura da parede do tubo. Foi adicionado 1 mL de solução tampão 

(pH 8) TE e a amostra foi centrifugada a 7000 g a 4 ºC, por 10 minutos. O pellet 

celular foi ressuspendido em 500µL de solução TE.  

A extração do DNA bacteriano e quantificação pela técnica de qPCR 

prosseguiu, conforme descrito no item 3.6.2, com os primers e condições de reações 
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mencionadas nas Tabelas 4 e 5. As análises foram realizadas nos dias 1, 14 e 28 

para o ensaio de sobrevivência in vitro. 

 

Quantificação por método independente de cultivo com PMA 

Para a quantificação da fase inicial, 2 g de queijo foram adicionados de 18 mL 

(diluição 10-1) de citrato trissódico di-hidratado (C6H5Na3O7 * 2 H2O, pH 7,5, Nuclear) 

2% (m/v) pré-aquecido a 45 ºC. Para as fases gástrica, entérica 1 e entérica 2, 3 mL 

de cada fase foram adicionados de 27 mL (diluição 10-1) de citrato trisódico di-

hidratado (C6H5Na3O7 * 2 H2O, pH 7,5, Nuclear) 2% (m/v) pré-aquecido a 45 ºC. As 

amostras foram incubadas em banho de água a 45 ºC, por 30 minutos. Em seguida, 

foram homogeneizados em Bag Mixer (Interscience) por 3 minutos e centrifugados a 

4 ºC, por 10 minutos a 8000 g. O sobrenadante foi descartado e, com o auxílio de 

hastes de algodão estéreis (SWAB), foi removida a gordura da parede do tubo. Foi 

adicionado 1 mL de solução tampão (pH 8) TE e a amostra foi centrifugada a 7000 g 

a 4 ºC, por 10 minutos. O pellet celular foi ressuspendido em 500µL de solução TE e 

armazenado a -20 ºC. 

Para o tratamento com PMA, estudos publicados na literatura e ensaios 

preliminares (dados não mostrados) com utilização de PMA auxiliaram na definição 

das condições para este ensaio (NOCKER, CHEUNG & CAMPER, 2006; GARCÍA-

CAYUELA et al., 2009; MIKKELSON, LEE & PONCE, 2011). 

As amostras do ensaio in vitro referentes aos dias 1, 14 e 28 de 

armazenamento do queijo petit-suisse, armazenadas a -20 ºC foram descongeladas, 

centrifugadas a 4 ºC, por 10 minutos, a 5000 g. O sobrenadante foi descartado e 

foram adicionados 498,75 µL de PBS 1x (Phosphate Buffered Saline, pH 7,4, Sigma-

Aldrich) e 1,25 µL de solução de PMA a 20 mM, a fim de se obter concentração final 

de 50µM de PMA nos tubos com as amostras. 

Em seguida, as amostras foram incubadas no escuro por 5 minutos, com 

eventual mistura, de modo a permitir a penetração do PMA em células mortas. 

Posteriormente, para a ligação do PMA ao DNA bacteriano, as amostras foram 

expostas à luz (lâmpada halógena de 650 W, FCW 120 V, GE Lighting, General 

Eletric Co., Cleveland, EUA), por 15 minutos, dispostas horizontalmente a uma 

distância de 20 cm entre os tubos e a lâmpada, mantidas em gelo e misturadas 

ocasionalmente para prevenir o aquecimento excessivo. 
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Após a foto-indução as amostras foram centrifugadas a 4 ºC, por 10 minutos, 

a 10000 g e lavadas com PBS para remoção do PMA inativo. 

O pellet foi ressuspendido em 500 µL de TE para extração de DNA, conforme 

protocolo habitual e o DNA obtido foi utilizado nas reações de qPCR para 

quantificação dos micro-organismos probióticos, como descrito no item 3.6.2, com os 

primers e condições de reações já apresentadas nas Tabelas 4 e 5. 

 

3.8.3 Cálculo da Taxa de Sobrevivência 

 Para a comparação da análise da sobrevivência dos micro-organismos 

probióticos após o ensaio frente às condições gástricas e entéricas simuladas in 

vitro, entre as formulações QP e QS, foi utilizada a taxa de sobrevivência adaptada 

de WANG et al. (2009) e GUO et al. (2009). A taxa de sobrevivência foi calculada, 

de acordo com a equação: 

 

����	��	��	
����ê����	�%� = 	
�	�����

�	�������
	× 100 

 

Onde N final = quantidade de micro-organismo probiótico obtida após o 

ensaio de sobrevivência sob condições gástricas e entéricas simuladas in vitro (fase 

entérica II) e N inicial = quantidade de micro-organismo probiótico obtida antes do 

ensaio. 

 

3.9 Análise sensorial 

A avaliação sensorial dos produtos desenvolvidos no presente trabalho foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, conforme consta no Ofício 

CEP/FCF/108/2011 (Anexo A).  

Nos Anexos B e C estão inclusos, respectivamente, o modelo da ficha para o 

teste de aceitação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovados e 

utilizados.  

A avaliação sensorial dos produtos estudados foi realizada no Laboratório de 

Análise Sensorial da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, de acordo com 

os tempos e as condições de armazenamento descritos no item 3.2, através de teste 

de aceitabilidade, utilizando escala hedônica de 9 pontos, com variação de desgostei 
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muitíssimo (1 ponto) à gostei muitíssimo (9 pontos). Participaram deste estudo 354 

voluntários adultos (provadores não treinados), de ambos os sexos. Esses 

voluntários saudáveis eram alunos de graduação e de pós-graduação, docentes e 

funcionários da Universidade de São Paulo ou outros voluntários saudáveis 

interessados em participar do estudo. Para a triagem dos provadores, foi aplicado o 

critério de inclusão, a saber: possuir entre 18 e 60 anos, de ambos os sexos. Já os 

critérios de exclusão adotados incluíram: possuir histórico de manifestação de 

alergia, intolerância a alimentos ou doença crônica (como diabetes, hipotiroidismo, 

hipertiroidismo, hipertensão ou outras); estar fazendo tratamento médico; estar 

gripado, resfriado ou indisposto; ter entrado em contato, há menos de 1 hora, com 

materiais, alimentos ou cosméticos de cheiro forte.  

As análises tiveram em vista a comparação nos diferentes períodos de 

armazenamento da amostra, de acordo com o período necessário para a 

estabilização dos componentes da formulação, o período de uma possível 

comercialização de produtos similares disponíveis no comércio, além da segurança 

dos provadores.  

Para a avaliação sensorial, amostras de aproximadamente 20 g das 

diferentes formulações (QC, QP e QS), codificadas com 3 algarismos, 

aleatoriamente, foram oferecidas aos provadores monadicamente, em um total de 9 

sessões. As amostras foram servidas em potes devidamente higienizados, em 3 

períodos distintos (7, 14 e 21 dias). Cada formulação foi apresentada a 50 

provadores não treinados (LAWLESS & HEYMANN, 1999). 

 

4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído de 3 

formulações de queijo petit-suisse (QP, QS e QC) e 5 tempos (1, 7, 14, 21 e 28 dias 

após o processamento).  

Foram realizadas estatísticas descritivas (médias e desvios padrão) para cada 

conjunto de dados obtidos nas análises. As comparações entre dias de 

armazenamento, formulações de queijo petit-suisse (QP, QS e QC) e fases do 

ensaio de sobrevivência dos micro-organismos probióticos sob condições gástricas e 

entéricas simuladas in vitro foram realizadas através de modelos de análise de 

variância (ANOVA), seguidos do teste de médias de Tukey. Para a comparação 
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entre métodos aplicou-se teste t de Student para amostras independentes, com 

variâncias desiguais. A homogeneidade de variância entre as formulações e dias de 

armazenamento foi avaliada através do teste de Levene. O nível de confiança 

utilizado nas análises foi de 95%. Os programas estatísticos utilizados nas análises 

foram o XLSTAT 2013 (Addinsoft SARL, New York, EUA) e o MINITAB 14 (MINITAB 

Inc., State College, EUA). 

Adicionalmente, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson, para 

averiguar correlação entre os métodos de quantificação. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Valores de pH 

Os valores de pH ao longo do período de armazenamento dos queijos petit-

suisse probiótico, simbiótico e controle estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Valores de pH do queijo petit-suisse controle (QC), probiótico (QP) e 

simbiótico (QS), durante o período de armazenamento a 4 ºC. 

Período de armazenamento 

(dias) 

Formulações de queijo petit-suisse 

QC QP QS 

1 4,99 ± 0,12 Aa 4,62 ± 0,07 Ba 4,56 ± 0,19 Ba 

7 4,95 ± 0,05 Aa 4,40 ± 0,13 Ba 4,47 ± 0,13 Ba 

14 4,91 ± 0,07 Aa 4,43 ± 0,09 Ba 4,52 ± 0,17 Ba 

21 5,04 ± 0,08 Aa 4,47 ± 0,13 Ba 4,49 ± 0,10 Ba 

28 4,58 ± 0,14 Ab 4,47 ± 0,11 Aa 4,47 ± 0,12 Aa 
Valores em média ± desvio padrão. 
A,B Letras maiúsculas distintas, em uma mesma linha, indicam diferenças significativas entre as formulações (p < 0,05). 
a,b Letras minúsculas distintas, em uma mesma coluna, indicam diferenças significativas entre os dias de armazenamento (p < 
0,05). 

 

Durante o período de armazenamento, uma redução de pH é esperada em 

queijos e outros produtos lácteos fermentados, visto que trata-se de um processo 

natural da fermentação da lactose pelos micro-organismos starter e probióticos 

presentes no produto, produzindo ácido lático e outros ácidos orgânicos 

(MARUYAMA et al., 2006). De fato, no presente estudo, observou-se uma tendência 
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à redução do pH em todas as formulações estudadas, durante o período de 

armazenamento. No entanto, somente no 28º dia houve uma redução 

estatisticamente significativa, apenas para o queijo controle QC (p < 0,05). 

Entre as formulações, QC apresentou valores de pH mais elevados, durante 

todo período de armazenamento (p < 0,05), exceto no 28º dia, quando não houve 

diferença nos valores de pH das formulações estudadas (p > 0,05).  

A maior redução de pH nas formulações QP e QS pode estar relacionada à 

adição de B. animalis subsp. lactis BB-12 e L. acidophillus LA-5, além da própria 

cultura starter, uma vez que esses micro-organismos são capazes de conduzir e 

acelerar o processo de fermentação (SAAD et al., 2011). A esse respeito, na pós-

acidificação, AO et al. (2012) observaram que cepas de Lactobacillus apresentaram 

atividade mais expressiva, quando comparadas a cepas de Enterococcus e 

Streptococcus em leites fermentados. 

Ao compararem o pH de queijo petit-suisse, PEREIRA et al. (2010) 

observaram pH inicial discretamente superior na formulação somente com cultura 

starter de S. thermophilus (4,81), comparada à formulação acrescida de L. 

acidophilus LA-5 e B. animalis subsp. lactis BL-04 (4,70). Entretanto, segundo os 

autores, não foram constatadas diferenças significativas entre as formulações, 

contrapondo-se aos resultados obtidos no presente estudo entre o pH da formulação 

controle e das formulações adicionadas de probióticos, em 21 dias de 

armazenamento. 

Por outro lado, embora, não tenham sido encontradas diferenças significativas 

entre as formulações simbiótica e probiótica no presente estudo (p > 0,05), 

CARDARELLI et al. (2008) observaram diferença de pH entre formulações de 

queijos petit-suisse simbióticos e probióticos, justificada pela proporção de lactose 

nas formulações. Segundo os autores, a ausência de ingredientes prebióticos na 

formulação de queijo probiótico implica que neste há proporcionalmente mais queijo 

e, portanto, mais lactose a ser utilizada como substrato na produção de ácidos 

orgânicos.  

 O pH da matriz alimentícia é um fator importante na sobrevivência do micro-

organismo probiótico, sobretudo durante a passagem pela fase gástrica do trânsito 

gastrintestinal. Matrizes alimentícias com maior valor de pH apresentam maior 
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capacidade tamponante, a qual pode elevar o pH gástrico e aumentar a estabilidade 

dos probióticos (KAILASAPATHY & CHIN, 2000; CRUZ et al., 2011). 

 No alimento, combinações de probióticos com ingredientes que atuam 

sinergicamente e características de pH parecem ser atributos importantes para 

potencializar a sobrevivência de probióticos. Portanto, a seleção cuidadosa da matriz 

alimentar, considerando a acidez, neutralidade ou alcalinidade, é fundamental e 

deve ser considerada no desenvolvimento de produtos com probióticos 

(RANADHEERA, BAINE & ADAMS, 2010).  

 

5.2 Composição centesimal e valor energético total (VET) dos queijos 

A composição centesimal obtida para as formulações estudadas estão 

apresentadas na Tabela 7.  

Como esperado, observou-se um percentual superior a 60% de umidade em 

todos os queijos estudados, uma vez que o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade do Queijo Petit-Suisse (ANVISA, 2000) identifica o queijo petit-suisse 

como queijo de muito alta umidade, superior a 55%. De acordo com a Tabela 

Brasileira de Composição dos Alimentos da Universidade de São Paulo (TBCAUSP, 

2008), os valores percentuais de umidade dos queijos petit-suisse disponíveis no 

mercado variam de 65% a 68%.  

Os valores encontrados de proteínas em todas as formulações estudadas 

(médias de 14,23, 15,88 e 16,74%, para QS, QC e QP, respectivamente) foram 

bastante superiores aos valores de queijos petit-suisse disponíveis no mercado, os 

quais apresentam cerca de 6% de proteínas (TBCAUSP, 2008). O Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Petit-Suisse, estabelece um limite 

mínimo de proteína de 6%, porém não determina limite máximo. 

Observou-se valor percentual de proteína em QS ligeiramente inferiores, 

comparados aos encontrados em QP e QC. A menor proporção de queijo quark e 

creme de leite na formulação QS, justificam o valor inferior, uma vez que consistem 

as principais fontes proteicas do produto. 

Similarmente ao presente estudo, CARDARELLI et al. (2008) observaram 

valores de umidade em petit-suisse de morango probiótico e simbiótico superiores a 

60%. Em contrapartida, encontraram valores de proteína entre 8,89 e 9,93%.  
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É possível que esta diferença esteja relacionada ao coagulante utilizado na 

produção da massa-base de queijo quark. Para o presente estudo, utilizou-se 

quimosina de origem microbiana, produzida por Aspergillus niger var. awamori, 

enquanto que formulações desenvolvidas previamente pelo grupo de pesquisa 

(CARDARELLI et al., 2008; PEREIRA et al., 2010) utilizaram quimosina de origem 

bovina. Nesse sentido, o processo de produção do queijo quark requer a coagulação 

do leite por meio da ação da quimosina, para a agregação das micelas de κ-caseína, 

formando a coalhada. Logo, diferentes coagulantes podem acarretar em maior ou 

menor agregação o que, em consequência, influenciar na concentração de proteínas 

(CRUZ et al., 2011). 

Os valores de lipídios (entre 2,75 e 3,00%) encontram-se inferiores, enquanto 

que os valores de carboidratos (cerca de 18% para QC e QP, não suplementadas 

com fibra prebiótica) encontram-se similares aos valores de queijo petit-suisse 

comercial, representados por 4,60% para lipídios e 19,89% para carboidratos. 

O maior percentual de carboidratos na formulação QS deve-se a adição dos 

frutanos. Entretanto, por serem carboidratos não metabolizados por enzimas do TGI, 

fornecem menor energia e, em consequência, determinou um menor valor 

energético total para esta formulação, inclusive comparado ao produto comercial que 

fornece 147 kcal/100 g (TBCAUSP, 2008). 



61 

 

 

 

 

Tabela 7. Composição centesimal e valor energético das formulações QC (queijo 

controle), QP (queijo probiótico) e QS (queijo simbiótico). 

  Composição centesimal (g/100 g) 

QC QP QS 

Cinzas (g) 1,80 ± 0,00 1,41 ± 0,00 1,24 ± 0,01 

Umidade (g) 61,35 ± 0,07 60,74 ± 0,03 61,64 ± 0,45 

Proteínas (g) 15,88 ± 0,70 16,74 ± 0,08 14,23 ± 1,12 

Lipídios (g) 2,75 ± 0,35 3,00 ± 0,00 2,75 ± 0,35 

Carboidratos (g)  18,23 ± 0,42 18,12 ± 0,05 20,14 ± 1,93* 

Valor Energético (kcal) 161,19 ± 2,05 166,42 ± 0,12 138,82 ± 0,09 
Valores em média ± desvio padrão. 
(*) 9,36 g correspondentes aos frutanos: inulina e FOS [estimativas baseadas na informação do fornecedor (Orafti) para os 
frutanos (Beneo GR e Beneo P-95). utilizados no presente estudo]. 
[(4 × g proteínas) + (4 × g carboidratos) + (9 × g lipídios totais) + (1,5 × g frutanos totais)]. 

 

5.3 Perfil de textura instrumental dos queijos 

Os valores obtidos na análise de textura instrumental ao longo dos períodos 

de armazenamento dos queijos petit-suisse controle, probiótico e simbiótico estão 

apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8. Perfil de textura instrumental dos queijos QC, QP e QS, após 1, 7, 14, 21 

e 28 dias de armazenamento, sob refrigeração a 4 ºC. 

 
Valores em média ± desvio-padrão. (*) Valores em módulo. A,B Letras maiúsculas distintas, em uma mesma linha, indicam 
diferenças significativas entre as formulações (p < 0,05). a,b Letras minúsculas distintas, em uma mesma coluna, indicam 
diferenças significativas entre os dias para cada parâmetro de textura (p < 0,05). 

Parâmetros de 

Textura 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

Queijos petit-suisse 

QC QP QS 

Dureza  
(N) 

1 4,421 ± 0,402Ac 1,067 ± 0,056Ba 0,628 ± 0,049Cc 

7 5,664 ± 0,416Aab 1,061 ± 0,066Ba 0,603 ± 0,026Bc 

14 5,956 ± 0,439Aa 1,018 ± 0,059Ba 0,801 ± 0,053Bb 

21 5,784 ± 0,424Aa 0,863 ± 0,051Ba 0,847 ± 0,051Bab 

28 5,100 ± 0,419Ab 0,788 ± 0,072Ba 0,925 ± 0,082Ba 

     

Coesividade 

1 0,380 ± 0,110Aa 0,390 ± 0,020Aa 0,460 ± 0,010Aa 

7 0,300 ± 0,070Ca 0,370 ± 0,010Bb 0,470 ± 0,030Aa 

14 0,320 ± 0,010Ca 0,370 ± 0,020Bb 0,440 ± 0,030Aab 

21 0,330 ± 0,030Ca 0,370 ± 0,010Bb 0,410 ± 0,030Ab 

28 0,300 ± 0,080Ba 0,380 ± 0,010Aab 0,400 ± 0,020Ab 

     

Adesividade 
 (N s)* 

1 7,600 ± 1,270Aa 2,040 ± 0,230Ba 1,300 ± 0,160Bb 

7 9,650 ± 1,780Aab 2,030 ± 0,220Ba 1,240 ± 0,070Bb 

14 11,090 ± 0,540Ab 2,010 ± 0,200Ba 1,870 ± 0,200Ba 

21 9,610 ± 3,270Aab 1,530 ± 0,160Bb 1,970 ± 0,130Bba 

28 8,760 ± 1,470Aab 1,380 ± 0,220Bb 2,100 ± 0,210Ba 

     
 

Elasticidade 

1 0,870 ± 0,120Aa 0,920 ± 0,020Aa 0,910 ± 0,010Aa 

7 0,810 ± 0,210Aa 0,920 ± 0,010Aa 0,910 ± 0,010Aa 

14 0,910 ± 0,010Aa 0,910 ± 0,010Aab 0,900 ± 0,070Aa 

21 0,860 ± 0,140Aa 0,890 ± 0,010Ab 0,930 ± 0,010Aa 

28 0,820 ± 0,240Aa 0,920 ± 0,010Aa 0,920 ± 0,020Aa 

     

Gomosidade  
(N) 

1 1,710 ± 0,610Aa 0,420 ± 0,020Ba 0,290 ± 0,020Bb 

7 1,590 ± 0,720Aa 0,320 ± 0,170Ba 0,280 ± 0,010Bb 

14 1,900 ± 0,180Aa 0,370 ± 0,020Ba 0,350 ± 0,010Ba 

21 1,880 ± 0,170Aa 0,280 ± 0,100Ba 0,350 ± 0,020Ba 

28 1,520 ± 0,450Aa 0,260 ± 0,120Ba 0,370 ± 0,020Ba 
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Em relação aos parâmetros de textura utilizados, a dureza consiste na força 

necessária para comprimir o queijo entre a língua e o palato para deformá-lo (FOX et 

al., 2000). No presente trabalho, QC apresentou maior dureza, enquanto que, QP e 

QS não houve diferença significativa para este mesmo parâmetro, exceto ao 1º dia 

de armazenamento (p < 0,05). 

Dentre as formulações acrescidas de probióticos, observou-se tendência a 

valores inferiores em QS, entretanto, somente ao 1 dia de armazenamento esta 

diferença foi estatisticamente significativa (p < 0,05). Adicionalmente, durante o 

período de armazenamento, observou-se um aumento nos valores de dureza em QC 

até 21 dias e QS, até 28 dias, enquanto que em QP, os valores permaneceram 

estáveis durante todo período de armazenamento. 

É desejável que, ao longo do armazenamento, a dureza mantenha-se estável, 

uma vez que este é um indicativo de que o produto permanece semelhante ao 

produto recém-fabricado. Especialmente para manter as características físico-

químicas e, consequentemente, sensoriais, a estabilidade é um atributo desejável 

(MARUYAMA et al., 2006). Entretanto, no presente estudo, observou-se que 

somente QP apresentou estabilidade no parâmetro de dureza, enquanto que em QC 

e QS observou-se que, comparados ao 1º dia de armazenamento, os valores de 

dureza foram, respectivamente, 0,679 e 0,297 superiores no 28º dia de 

armazenamento (p < 0,05). 

Similarmente, CARDARELLI, FEBBO e SAAD (2003) e BURITI, CASTRO e 

SAAD (2010) observaram valores de dureza superiores ao longo do período de 

armazenamento em formulações de, respectivamente, queijo petit-suisse simbiótico 

e musse de goiaba acrescidos de creme de leite e inulina. BURITI, CARDARELLI e 

SAAD (2007) também observaram instabilidade de dureza durante o 

armazenamento refrigerado (4 ºC) em queijos frescos cremosos probiótico e 

simbiótico, com valores entre 2,6 a 5,4 N superiores, aos 21 dias de 

armazenamento. 

Contrariamente ao observado entre as formulações do presente estudo, 

esperava-se maior dureza nas formulações QP e QS, uma vez que estas 

formulações apresentaram menores valores de pH, comparados à QC. Nesse 

sentido, tem-se que o pH poderia exercer efeitos diretos sobre a textura, já que um 
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menor pH promoveria uma maior expulsão de soro, e em consequência acarretaria 

em menor umidade e maior dureza (POWELL, BROOME & LIMSOWTIN, 2003).  

Sugere-se que a maior dureza na formulação QC pode estar relacionada à 

ausência da cultura probiótica. Embora não tenha sido avaliado no presente estudo, 

é possível que maior proteólise tenha ocorrido nas formulações acrescidas de 

probióticos, particularmente devido à presença de Lactobacillus, uma vez que a 

atividade proteolítica parece ser mais expressiva em Lactobacillus do que em 

Streptococcus (FOX et al., 2000; RAJAGOPAL & SANDINE, 1990). A maior 

proteólise poderia influenciar diretamente os parâmetros de textura, ao reduzir a 

firmeza do queijo, já que, de acordo com LIM et al. (1990), o que  determina a 

dureza não é a quantidade de proteínas, mas a forma como a proteína interage com 

outros componentes estruturais para formar a microestrutura do produto. 

Para coesividade, tem-se que é a força utilizada para deformar o queijo antes 

do mesmo ser perfurado ou sofrer ruptura (FOX et al., 2000). Nos dias 7, 14 e 21 de 

armazenamento, diferenças, estatisticamente significativas foram constatadas, com 

maiores valores para QS, seguido de QP e QC (p < 0,05). Ao longo do período de 

armazenamento, observou-se uma discreta redução nos valores, estatisticamente 

significativa em QS, após o 14º dia e em QP, após o 1º dia (p < 0,05). 

Os achados para os parâmetros de coesividade corroboram com o estudo de 

CARDARELLI, FEBBO e SAAD (2003), no qual foram testadas 2 formulações de 

queijo petit-suisse simbiótico, adicionados de inulina ou FOS. Em ambas as 

formulações, foram observados valores de coesividade próximos a 0,350 e, 

similarmente ao presente estudo, observou-se uma redução da coesividade ao longo 

de 28 dias de armazenamento refrigerado. Em musse de goiaba probiótico e 

simbiótico refrigerado, foram observados valores de coesividade próximos a 0,45, 

entretanto, não houve variações de coesividade durante o armazenamento (BURITI, 

CASTRO & SAAD, 2010). 

De acordo com EL-NAGAR et al. (2002), a inulina, em concentrações 

superiores a 5%, age como um estabilizante devido à sua capacidade hidrofílica, 

promovendo a formação de uma rede mais coesa e um gel mais estável. A maior 

coesividade em QS poderia estar relacionada à formação de um gel mais viscoso. 

Entretanto, GLIBOWSKI e KOWALSKA (2012), ao analisar o perfil de textura 

instrumental de kefir adicionado de inulina com diferentes graus de polimerização, os 
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autores observaram que a adição de inulina refletiu em menores valores de 

coesividade, independente do grau de polimerização. 

A adesividade, segundo FOX et al. (2000), refere-se à força requerida para 

remover o queijo que está aderido na boca (geralmente no palato) durante o 

processo normal de mastigação. Observaram-se valores de adesividade superiores 

na formulação QC (p < 0,05). Entre QP e QS não foram encontradas diferenças 

significativas (p > 0,05). 

Durante o período de armazenamento, observou-se uma redução (0,66) nos 

valores de adesividade de QP e, em contrapartida, aumento nos valores de QS 

(0,70) (p < 0,05). Em QC, não foram evidenciadas variações durante o período de 

armazenamento. 

Similarmente ao encontrado em QS no presente estudo, BURITI, CASTRO e 

SAAD (2010) observaram aumento (de 1,78 para 3,56) dos valores de adesividade 

em musse de goiaba adicionados de inulina, ao longo do armazenamento 

refrigerado.  

Em relação à elasticidade, esta consiste no grau de retorno do queijo para 

sua forma original após a deformação (FOX et al, 2000). Os valores obtidos para 

este parâmetro foram similares entre as formulações de queijo petit-suisse. 

Adicionalmente, não houve diferenças significativas, durante o período de 

armazenamento estudado. 

A gomosidade pode ser definida como densidade que se mantém durante a 

mastigação (FOX et al, 2000). Assim como observado para dureza e adesividade, a 

gomosidade dos produtos foi superior em QC quando comparada a QP e QS. 

Durante o período de armazenamento, os valores de gomosidade mantiveram-se 

estáveis em QC e QP, enquanto que em QS, após o 7º dia, observaram-se valores 

mais elevados (p < 0,05).  

Dado que a gomosidade é uma propriedade diretamente relacionada à 

dureza, era esperado que valores de gomosidade apresentassem-se superiores em 

QC. Devido à capacidade de formação de estrutura de gel, a presença de inulina 

pode ter influenciado no aumento de gomosidade durante o armazenamento. 

Em relação à textura frente ao queijo petit-suisse comercial, os parâmetros de 

elasticidade e coesividade obtidos para as formulações QC, QP e QS foram 

similares ao estudo da textura de queijo petit-suisse comercial, analisado por 
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MATIAS (2011). A adesividade e gomosidade de QP e QS foram similares à textura 

da amostra comercial com valores de 2,1 e 0,5 N s, respectivamente, enquanto que 

em QC os valores obtidos para estes parâmetros foram superiores, o que poderia ter 

influenciado a aceitação sensorial de QC, discutida no item 5.4 

 

5.4 Análise sensorial 

Os escores de aceitabilidade das formulações de queijo petit-suisse, após 7, 

14 e 21 dias de armazenamento estão apresentados na Tabela 9 (1 = desgostei 

muitíssimo; 5 = nem gostei nem desgostei; 9 = gostei muitíssimo). Participaram 

deste estudo 354 provadores, dos quais 52,3% do sexo feminino e 47,7% do sexo 

masculino. A média de idade dos provadores foi de 24 anos. 

 

Tabela 9. Escores de aceitabilidade para as formulações QC (queijo controle), QP 

(queijo probiótico) e QS (queijo simbiótico), após 7, 14 e 21 dias de armazenamento. 

Formulação Período de armazenamento (dias) 

7 14 21 

QC 5,1 ± 2,1 Ba 4,9 ± 2,1 Ba 5,3 ± 1,7 Ba 

QP 6,3 ± 1,3 Aa 6,1 ± 1,6 Aa 5,9 ± 1,6 Ba 

QS 6,2 ± 1,9 Aab 6,0 ± 1,7 Ab 6,8 ± 1,4 Aa 
Valores em média ± desvio padrão. 
A,B Letras maiúsculas distintas, em uma mesma coluna, indicam diferenças significativas entre as formulações (p < 0,05). 
a,b Letras minúsculas distintas, em uma mesma linha, indicam diferenças significativas entre os dias (p < 0,05). 

 

Observou-se uma maior aceitabilidade das formulações adicionadas de micro-

organismos probióticos, quando comparadas à formulação controle aos 7 e aos 14 

dias de armazenamento (p < 0,05). No mesmo período, não houve diferenças 

estatísticas na média de escores de aceitabilidade entre as formulações adicionadas 

de micro-organismos probióticos, QP e QS (p > 0,05). Entretanto, após 21 dias de 

armazenamento, o queijo simbiótico apresentou a maior aceitabilidade, quando 

comparado ao QC e ao QP (p < 0,05). Adicionalmente, não foi observada influência 

relevante do período de armazenamento na aceitabilidade, exceto para QS, para o 

qual a aceitabilidade aumentou significativamente após 21 dias de armazenamento 

(p < 0,05). 

Resultados similares foram encontrados por PEREIRA et al. (2010), ao 

analisar formulações de queijo petit-suisse adicionadas das culturas probióticas de 
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L. acidophilus e B. animalis subsp. lactis. Os autores observaram maiores escores 

de aceitabilidade para a formulação acrescida dos probióticos em co-cultura (6,6-

6,8), quando comparada à formulação controle, somente com cultura starter (5,8-

6,0). Do mesmo modo, o período de armazenamento não influenciou nos escores de 

aceitabilidade. 

De fato, a adição de culturas probióticas tem sido correlacionada à melhora 

de características sensoriais de produtos lácteos fermentados, uma vez que 

metabólitos produzidos por estes micro-organismos podem contribuir positivamente 

com as características (PARVEZ et al., 2006). Em bebidas lácteas fermentadas, a 

adição das culturas probióticas L. acidophilus LA-14 resultou em escores de 

aceitabilidade semelhantes ao presente estudo (CASTRO et. al, 2013). 

KAILASAPATHY (2006) observou uma maior aceitabilidade de iogurtes 

adicionados das culturas probióticas de L. acidophilus e B. animalis subsp. lactis, 

quando comparado ao iogurte somente com cultura starter. Resultados semelhantes 

foram encontrados por MARAFON et al. (2011), em iogurtes adicionados de leite em 

pó desnatado, contendo B. animalis subsp. lactis. 

CORRÊA et al. (2008) observaram uma tendência à maior aceitabilidade na 

formulação probiótica de manjar de coco, quando comparado à formulação controle, 

sem adição de probióticos. Efeitos positivos na aceitabilidade foram também 

encontrados com a adição de Lactobacillus casei em sorvete de baunilha 

(MOHAMMADI, KHOSROKHAVAR & CRUZ, 2011). 

Em contrapartida, GOMES et al. (2011) observaram efeitos negativos 

atribuídos à adição de L. acidophilus em queijo Minas Frescal, comparados ao 

produto convencional, enquanto que ARAGON-ALEGRO et al. (2007) observaram 

que a adição de L. paracasei subsp. paracasei LBC-82 ou inulina em musse de 

chocolate, não interferiu na preferência dos provadores.  

Em relação aos queijos petit-suisse comercializados no Brasil, VEIGA et al. 

(2000) avaliaram diferentes marcas de queijos petit-suisse, sem adição de culturas 

probióticas, e obtiveram médias de escore sensorial entre 6 e 7. 

Em relação à presença de prebióticos, o estudo de CARDARELLI et al. (2008) 

avaliou os escores de aceitabilidade entre formulações de queijo petit-suisse 

adicionadas de L. acidophilus Lac-4 e B. animalis subsp. lactis BL-04, com diferentes 

proporções e combinações de inulina, FOS e mel. Embora não tenham sido 
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constatadas diferenças estatisticamente significativas entre as formulações 

estudadas por CARDARELLI et al. (2008), observou-se uma tendência à maior 

aceitação da formulação adicionada de inulina e/ou FOS. 

Formulações adicionadas de prebióticos podem apresentar vantagens 

nutricional e tecnológica. Esta última está relacionada à melhora da qualidade 

sensorial, devido às características de substituir gorduras, conferir corpo e 

estabilidade de espuma, atribuídas à inulina, além da propriedade de conferir dulçor, 

atribuída à FOS (FRANCK, 2002). No presente estudo, a adição de prebióticos foi 

vantajosa na aceitabilidade, aos 21 dias de armazenamento.  

O estudo de GONZÁLEZ-TOMÁS, BAYARRI e COSTELL (2009) elucida a 

influência de inulina em parâmetros sensoriais de textura em alimentos. Os autores 

observaram que a adição de inulina com elevado grau de polimerização em leite 

desnatado apresentou atributos sensoriais de cremosidade (viscosidade) e 

consistência (dureza) similares ao leite integral, sem inulina.  

Assim como foi observado para os queijos aqui estudados, SRISUVOR et al. 

(2013) observaram maior aceitabilidade de iogurtes adicionados de inulina (1 g/100 

ml), com média de escore 5,43, quando comparados a formulação controle, com 

média de escore de aceitabilidade de 4,62, apenas com os micro-organismos starter 

S. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

Dentre os critérios utilizados para atribuição de escore (sabor, textura e 

aparência), o sabor foi mencionado como atributo mais apreciado entre os 

provadores, enquanto a textura destacou-se como atributo menos apreciado (Figura 

3).  
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Figura 3. Número de citações de atributos positivos (  ) e negativos (   ) 

mencionados pelos provadores, considerando todo período de armazenamento e 

todas as formulações de queijo petit-suisse estudadas. Os números nas barras 

correspondem ao número de vezes que o atributo foi citado. 

 

Tais achados corroboram com o estudo de CARDARELLI et al. (2008) e 

PEREIRA et al. (2010), no qual o sabor também foi atributo de maior aceitabilidade e 

a textura o atributo de menor aceitabilidade na análise sensorial de queijos petit-

suisse probiótico e simbiótico.  

 

5.5 Viabilidade dos micro-organismos probióticos durante o período de 

armazenamento 

Os dados de viabilidade dos micro-organismos probióticos e starter nas 

formulações de queijo petit-suisse, ao longo do período de armazenamento, estão 

apresentados na Tabela 10. Os resultados apresentados foram obtidos através do 

método de semeadura em ágar seletivo. 
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Tabela 10. Populações de Bifidobacterium animalis subsp lactis BB-12, Lactobacillus 

acidophilus LA-5 e Streptococcus thermophilus (log UFC/g) em formulações de 

queijo petit-suisse probiótico (QP), simbiótico (QS) e controle (QC), armazenadas 

sob refrigeração a 4 ºC. Quantificação por meio de método dependente de cultivo, 

por semeadura em ágar seletivo. 

Micro-organismos 
Período 

(dias) 

Queijos petit-suisse 

QP QS QC 

L. acidophilus LA-5 

1 8,53 ± 0,04 Aa 8,61 ± 0,19 Aa - 

7 8,50 ± 0,09 Aa 8,55 ± 0,10 Ab - 

14 8,37 ± 0,09 Ab 8,56 ± 0,18 Ab - 

21 7,97 ± 0,39 Ab 8,12 ± 0,30 Ab - 

28 7,46 ± 0,00 Ac 7,99 ± 0,35 Ab - 

     

B. animalis subsp. lactis 

BB-12 

1 8,94 ± 0,18 Aa 8,84 ± 0,42 Aa - 

7 8,93 ± 0,32 Aa 8,71 ± 0,16 Aa - 

14 8,69 ± 0,38 Aa 8,86 ± 0,31 Aa - 

21 8,18 ± 0,80 Aa 8,54 ± 0,48 Aa - 

28 7,69 ± 0,80 Aa 8,27 ± 0,70 Aa - 

     

S. thermophilus 

1 9,90 ± 0,06 Aa 9,76 ± 0,18 Aa 9,13 ± 0,32 Ba 

7 9,90 ± 0,08 Aa 9,73 ± 0,29 Aa 9,12 ± 0,21 Ba 

14 9,87 ± 0,14 Aa 9,89 ± 0,08 Aa 8,98 ± 0,27 Ba 

21 9,81 ± 0,03 Aa 9,75 ± 0,08 Aa 9,33 ± 0,27 Ba 

28 9,49 ± 0,10 ABb 9,84 ± 0,31 Aa 9,21 ± 0,26 Ba 

Valores em média ± desvio padrão. (n = 3 lotes para cada formulação). 
A,B Letras maiúsculas distintas, em uma mesma linha, indicam diferenças significativas entre as formulações (p < 0,05). 
a,b Letras minúsculas distintas, em uma mesma coluna para cada micro-organismo, indicam diferenças significativas entre os 
dias (p < 0,05). 

 

O queijo petit-suisse mostrou-se uma matriz adequada para veicular os micro-

organismos probióticos estudados. Considerando-se a porção de queijo petit-suisse 

(50 g), populações de 107 - 108 UFC/g (7 a 8 log UFC/g) de produto resultam em 

uma ingestão diária de 108-109 UFC. Neste estudo, tanto B. animalis subsp. lactis 

BB-12 quanto L. acidophilus LA-5 mantiveram os valores recomendados pela 
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ANVISA (2008) de 8 a 9 log UFC na porção diária do produto, durante todo período 

de armazenamento. 

A média da viabilidade dos micro-organismos, ao longo do período de 

armazenamento, foi de 8,17 e 8,37 log UFC/g para L. acidophilus LA-5, 

respectivamente, em QP e QS e para B. animalis subsp. lactis BB-12 esta média foi 

de 8,64 log UFC/g em ambos os queijos. Para S. thermophilus, a média de 

viabilidade foi de 9,79, 9,80 e 9,15 log UFC/g em QP, QS e QC, respectivamente. 

Durante o período de armazenamento (dia 1 até dia 28 de armazenamento), 

observou-se redução na população de micro-organismos probióticos. Entretanto, 

esta redução foi estatisticamente significativa para L. acidophilus LA-5, 

particularmente no caso de QP, onde se observou 2 quedas significativas (p < 0,05) 

ao longo do armazenamento (após 14 e após 28 dias de armazenamento), 

chegando a uma redução de 1 ciclo log ao final do armazenamento (de 8,53 para 

7,46 log UFC/g). Já para QS, essa queda da viabilidade foi de pouco mais que 0,50 

log (de 8,61 para 7,99 log UFC/g), com uma diminuição significativa apenas na 

primeira semana de armazenamento. Embora não tenham sido encontradas 

diferenças estatisticamente significativas na viabilidade de B. animalis subsp. lactis 

BB-12, observou-se em QP uma redução superior a 1 ciclo log, ao final do período 

de armazenamento (de 8,94 para 7,69 log UFC/g) e de pouco mais que 0,50 log em 

QS (de 8,84 para 8,27 log UFC/g).  

Entre as formulações, observou-se uma tendência a valores de viabilidade 

dos micro-organismos probióticos discretamente superiores em QS, comparada a 

QP. No entanto, não foram constatadas diferenças estatisticamente significativas (p 

> 0,05).  

Em relação à cultura starter de S. thermophilus, menores populações foram 

encontradas em QC (p < 0,05), embora a diferença entre as formulações tenha sido 

em média 0,60 log. Durante o período de armazenamento, ocorreu uma redução 

estatisticamente significativa, após 21º dia em QP. 

CARDARELLI et al. (2008) e MARUYAMA et al. (2006) sugeriram o queijo 

petit-suisse como uma matriz propícia para veicular micro-organismos probióticos.  

CARDARELLI et al. (2008) observaram que a mistura de inulina e FOS proporcionou 

um efeito desejável ao atenuar a queda na viabilidade de Bifidobacterium animalis 
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subsp. lactis BL-04 e Lactobacillus acidophilus Lac-4 em queijo petit-suisse ao longo 

do período de armazenamento.  

Do mesmo modo, AKALIN, FENDERYA e AKBULUT (2004), observaram que 

a adição de FOS em iogurte apresentou efeito positivo na viabilidade de 

Bifidobacterium longum e B. animalis, durante armazenamento refrigerado. De fato, 

no presente trabalho, observaram-se menores reduções na formulação acrescida de 

inulina e FOS, ao longo do período de armazenamento, embora não tenham sido 

constatadas diferenças estatisticamente significativas na viabilidade dos probióticos 

entre as formulações estudadas. 

Apesar de serem substratos para fermentação de bactérias probióticas, 

acredita-se que a influência de inulina e FOS na viabilidade de micro-organismos 

probióticos pode não ser decorrente da fermentação por tais bactérias durante o 

período de armazenamento. Isto porque em baixas temperaturas ocorrem alterações 

no metabolismo bacteriano que limitam sua atividade fermentativa (BURITI et al., 

2007b).  

De acordo com DONKOR et al. (2007), quando o armazenamento é 

refrigerado, o efeito do prebiótico na viabilidade de micro-organismos probióticos se 

deve ao período prévio ao armazenamento, durante o processo de fermentação, em 

que os probióticos utilizam-se do substrato prebiótico. Assim como observado para 

L. acidophilus LA-5 no presente estudo, os mesmos autores observaram maior 

estabilidade, durante o armazenamento refrigerado, de populações dos probióticos 

L. acidophilus L-10 e L. casei L-26 em formulações de iogurte acrescidas de inulina. 

Além de atuarem favoravelmente na viabilidade de micro-organismos 

probióticos, os prebióticos adicionados em queijos podem contribuir com efeitos 

positivos à saúde, como o aumento da biodisponibilidade de alguns minerais. 

Podem, ainda, representar uma vantagem competitiva para a cultura probiótica, uma 

vez que é possível uma interação e adaptação do probiótico ao substrato prebiótico 

(CRUZ et al., 2011). 

Em relação à viabilidade da cultura starter de S. thermophilus, é possível que 

maiores populações de S. thermophilus nas formulações QP e QS estejam 

relacionadas à presença dos micro-organismos probióticos, uma vez que atividades 

de protoco-operação podem ocorrer entre culturas starter e micro-organismos 

probióticos (VINDEROLA, MOCCHIUTTI & REINHEIMER, 2002). 
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Paralelamente à enumeração dos micro-organismos por métodos 

convencionais de semeadura em ágar seletivo, foi realizada a quantificação pela 

técnica independente de cultivo, qPCR. A proposta na comparação entre métodos de 

quantificação consistiu em um dos objetivos do presente trabalho. Os resultados 

obtidos pelos métodos de quantificação convencionais e de qPCR na viabilidade de 

L. acidophilus LA-5, B. animalis subsp. lactis BB-12 e S. thermophilus, encontram-se 

na Figura 4. 
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i. 

 

ii.  

 

iii. 

 

 

Figura 4. Viabilidade de L. acidophilus LA-5 (i), B. animalis subsp. lactis BB-12 (ii)  e 

S. thermophilus (iii), quantificada pelos métodos de semeadura em ágar seletivo (   ) 

e qPCR sem PMA (  ) nas formulações de queijo petit-suisse estudadas, durante 28 

dias de armazenamento a 4 ± 1 ºC. 
QP: queijo petit-suisse probiótico; QS: queijo petit-suisse simbiótico; QC: queijo petit-suisse controle. 
A,B Letras maiúsculas distintas representam diferenças significativas entre método convencional e qPCR sem PMA, em cada 
formulação, para cada dia (p < 0,05).  
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Em relação aos ensaios realizados por qPCR para viabilidade, houve 

linearidade no intervalo de 108 ou 106 – 101 das curvas padrão, representados por 

um R2 entre 0,98 e 0,99 e a eficiência das reações esteve entre 90 e 110%, valores 

considerados aceitáveis (Anexo D). A análise das curvas de dissociação evidenciou 

especificidade da reação, uma vez que observou-se um único pico na curva (Anexo 

E). 

Para a enumeração de L. acidophilus LA-5 e B. animalis subsp. lactis BB-12, 

observou-se valores  semelhantes, entre os resultados obtidos através do método 

convencional e de qPCR. Exceto para os dias 7 e 28 de armazenamento de QP, para 

L. acidophilus LA-5 e os dias 1 e 14 de QP e dia 7 de QS para B. animalis subsp. 

lactis BB-12, os valores obtidos em ambos os métodos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p > 0,05).  

Especialmente, para os dias em que se observaram diferenças estatísticas, 

nota-se uma tendência a valores superiores nos resultados obtidos pelo método de 

qPCR, exceto em QP dia 7 de L. acidophilus LA-5 em que os valores obtidos pelo 

método convencional foram superiores. A diferença variou entre 0,53 a 1,10 log entre 

os métodos e, em média, 0,70 log entre os métodos utilizados. 

Para S. thermophilus, a diferença entre os valores obtidos através dos 

métodos convencionais e de qPCR foi significativa, particularmente nas formulações 

com probióticos, QP e QS. Nestas formulações, a média de população de S. 

themophilus foi de 9,79 (QP) e 9,80 (QS) log células/g, obtidas pelo método 

convencional e 8,58 (QP) e 8,81 (QS) log células/g, obtidas pelo método de qPCR. 

Observou-se diferenças entre 0,43 a 1,88 log, com média 1,10 de células entre os 

valores obtidos através dos diferentes métodos, e os valores obtidos pelo método 

convencional foram mais elevados, comparados aos obtidos por qPCR (p < 0,05). 

Em contrapartida, na formulação QC, que continha somente S. thermophilus, a 

diferença média entre os métodos foi de 0,32 log, sendo que não houve diferenças 

estatisticamente significativas nos valores encontrados para esta formulação (p > 

0,05). 

As diferenças de quantificação entre os métodos, evidenciadas no presente 

estudo, principalmente para S. thermophilus, sugerem a possibilidade de que a 

presença de diferentes espécies, estreitamente relacionadas filogeneticamente e 



76 

 

 

 

com requerimentos de crescimento similares nos alimentos probióticos, tenham 

dificultado a identificação e a enumeração do micro-organismo alvo. 

Embora o meio de cultura M17, adicionado de lactose seja amplamente 

utilizado e recomendado para quantificação seletiva de S. thermophilus (RICHTER & 

VEDAMUTHU, 2001; ASHRAF & SHAH, 2011), é possível que apresente 

capacidade seletiva comprometida frente a populações elevadas de L. acidophilus e 

B. animalis, visto que tanto L. acidophilus quanto B. animalis, apresentam 

capacidade de metabolizar lactose como fonte de carboidrato (SRINIVAS, MITAL & 

GARG, 1990; SHAH & LANKAPUTHRA, 2003). 

Por outro lado, outros micro-organismos poderiam ter dificultado a contagem 

de S. thermophilus. É possível que o leite utilizado na produção dos queijos, embora 

pasteurizado, pudesse apresentar uma microbiota que possivelmente tenha se 

desenvolvido durante a produção do queijo quark. O processo de pasteurização visa 

à eliminação de patógenos, entretanto, não eliminam completamente a microbiota 

característica. Para elucidar, o estudo de ALBENZIO et al. (2001) identificou cepas 

de Lactobacillus plantarum em leite de ovelha pasteurizado.  

Ressalta-se que o método de semeadura em ágar seletivo pode estar sujeito 

à contaminação ambiental acidental e, mesmo frente à distinção morfológica da 

espécie na placa, a subjetividade na identificação da colônia é inerente a este 

método e está intrinsecamente relacionada à acuidade e experiência individual. 

Em relação à tendência de valores superiores encontrados através de qPCR, 

justifica-se, uma vez que técnicas moleculares como qPCR, apesar de elevada 

sensibilidade e precisão, não permitem distinguir células vivas e mortas, ou seja, o 

método determina a enumeração de todo DNA extraído da amostra, inclusive de 

células não viáveis. 

MATIJASIC, OBERMAJER e ROGELJ (2010) compararam a viabilidade de 

micro-organismos probióticos em um produto liofilizado por método convencional e 

qPCR. Os autores observaram valores de viabilidade de Bifidobacterium infantis, 

obtidos por qPCR, em média 1,62 log superiores em relação ao método 

convencional. 

Similarmente, MASCO et al. (2007), ao quantificarem Bifidobacterium em 

diferentes produtos probióticos por métodos moleculares, reforçaram que o método 

de qPCR pode superestimar o número de células intactas, metabolicamente ativas, 
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uma vez que o método baseia-se na quantificação indistinta de  células vivas e 

mortas. 

De modo a superar esta limitação do método, GARCÍA-CAYUELA et al. 

(2009) obteve sucesso ao avaliar a viabilidade de diferentes espécies de micro-

organismos probióticos em leite fermentado, combinando a técnica de qPCR com o 

emprego de PMA, o qual restringe a quantificação às células viáveis. 

A fim de garantir a propriedade funcional, é imprescindível a correta 

enumeração de bactérias probióticas viáveis em alimentos. De acordo com BOYER 

e COMBRISSON (2013), nos últimos 5 anos, diversos estudos tem sugerido a 

técnica de qPCR na detecção e quantificação de micro-organismos benéficos em 

produtos lácteos, visto a elevada especificidade e sensibilidade, além de menor 

tempo para obtenção dos resultados. No entanto, é essencial que mais estudos 

concentrem-se em aprimorar a técnica, com a padronização de métodos que 

permitam distinguir células vivas e mortas para uma adequada avaliação da 

viabilidade. 

Adicionalmente, ressalta-se que, ao realizar uma análise comparativa entre 

métodos convencionais e moleculares, frequentemente se utiliza a região do gene 

16S rRNA como alvo. Nesse sentido, é bem descrito que diversas bactérias 

apresentam múltiplas cópias deste gene, o que deve ser considerado ao transpor o 

número de cópias gerados na análise de qPCR para número de células equivalentes 

(MASCO et al., 2007). 

 

5.6 Monitoramento dos micro-organismos indicadores de contaminação e 

pesquisa de patógenos 

Na Tabela 11 e 12 encontram-se, respectivamente, as contagens de 

coliformes totais e leveduras, nas formulações QC, QP e QS durante o 

armazenamento refrigerado a 4 ºC por até 28 dias. Na Tabela 13 estão 

apresentados os valores referentes à pesquisa de patógenos, ao 1º dia de 

armazenamento de cada formulação estudada. Não foi detectada presença de E. 

coli e de bolores entre as formulações e dias analisados. 
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Tabela 11. Valores referentes à contagem de coliformes totais, obtidos para as 

formulações de queijo petit-suisse controle (QC), probiótico (QP) e simbiótico (QS), 

durante armazenamento refrigerado a 4 ºC por até 28 dias. 

Período de 
armazenamento 

(dias) 

Populações de coliformes totais nas formulações (log UFC/g)* 

QC QP QS 

1 < 1-1,54 < 1-2,48 < 1 

7 < 1-1,39 < 1-2,77 < 1-1,35 

14 < 1 < 1-1,94 < 1 

21 < 1 < 1 < 1 

28 < 1 < 1 < 1-1,24 
* Valores mínimos – máximos das contagens obtidas para todas as amostras analisadas. 

 

Tabela 12. Valores referentes à contagem de leveduras, obtidos para as 

formulações de queijo petit-suisse controle (QC), probiótico (QP) e simbiótico (QS), 

durante armazenamento refrigerado a 4 ºC por até 28 dias. 

Período de 
armazenamento 

(dias) 

Populações de leveduras nas formulações (log UFC/g)* 

QC QP QS 

1 < 1-3,5 < 1-2,86 < 1-1,79 

7 < 1-3,70 < 1-4,10 1,62-2,98 

14 < 1-4,32 < 1-4,97 2,02-4,17 

21 < 1-5,07 2,15-5,06 2,72-5,15 

28 < 1-5,07 1,92-4,87 3,14-5,68 
* Valores mínimos – máximos das contagens obtidas para todas as amostras analisadas. 
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Tabela 13. Pesquisa de patógenos nas formulações de queijo petit-suisse controle 

(QC), probiótico (QP) e simbiótico (QS), ao 1º dia de armazenamento. 

Parâmetros microbiológicos QC QP QS 

Staphylococcus coagulase-positiva 

(UFC/g) 
< 100 < 100 < 100 

Listeria monocytogenes (em 25 g) ausente ausente ausente 

Salmonella spp. (em 25 g) ausente ausente ausente 

 

 

Para alimentos, dispõe-se atualmente do “Regulamento Técnico sobre 

Padrões Microbiológicos para Alimentos”, aprovado pela ANVISA (2001). 

Especificamente para queijos petit-suisse, deve-se cumprir o “Regulamento Técnico 

Geral para Fixação de Requisitos Microbiológicos de Queijos, para queijos de muita 

alta umidade com bactérias láticas em forma viável e abundante”. O Regulamento 

vigente não estabelece limites de contagem de coliformes totais, bolores e 

leveduras. Para Staphylococcus coagulase-positiva, dispõe um limite máximo de 103 

UFC/g de produto, enquanto que Salmonella spp. e Listeria monocytogenes devem 

estar ausentes. 

Os lotes de queijos foram elaborados de acordo com as Boas Práticas de 

Fabricação (ANVISA, 2002), adotando-se medidas de higiene de utensílios, 

equipamentos, ingredientes e na manipulação, durante todo processo de fabricação. 

Os resultados obtidos do monitoramento de micro-organismos contaminantes e 

pesquisa de patógenos inferem que os queijos estão em conformidade com o 

Regulamento Técnico específico.  

 

5.7 Sobrevivência dos probióticos incorporados nos queijos frente às 

condições gástricas e entéricas simuladas in vitro 

A sobrevivência de L. acidophilus LA-5 e B. animalis subsp. lactis BB-12 nos 

queijos petit-suisse QP e QS, frente às condições gástricas e entéricas simuladas in 

vitro durante o período de armazenamento está ilustrada, respectivamente, nas 

Figuras 5 e 6, conforme resultados obtidos pelo método de semeadura em ágar 

seletivo. 
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Adicionalmente, para os resultados obtidos através de métodos tradicionais, 

foi calculada a taxa de sobrevivência (Tabelas 14 e 15) dos micro-organismos 

probióticos estudados nas formulações QP e QS, durante o período de 

armazenamento, de acordo com o item 3.8.3. 
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A,BLetras maiúsculas distintas representam diferenças significativas entre as fases, para cada 

formulação. 

  A      B     C     B    A      B     C    D 

  A     B     D     C     A      B     C    D 

  A     C     B     B    A      B      B     B 

  A      B      C     C    A     B      C      C 

  A     B      C     C    A     B      C     C 

Figura 5. Sobrevivência de L. acidophilus LA-5 em petit-suisse

probiótico (QP) e simbiótico (QS) durante o armazenamento por 1, 7, 

14, 21 e 28 dias (i, ii, iii, iv e v, respectivamente) antes (   ) e durante 

o ensaio in vitro com simulação das condições gástrica após 2 horas 

(    ) e entérica após 4 horas  (    ) e 6 horas (    ) de ensaio. 
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A, B Letras maiúsculas distintas representam diferenças significativas entre as fases, para 

cada formulação. 

  A      A      B     B    A     A     B     B   A      B    D    C    A     A     B     B 

  A     B     C     C     A     B    C    C 

   A    B      C    C   A     B     C    C 

A      B      C     C            A     A     B     B 

Figura 6. Sobrevivência de B. animalis subsp. lactis BB-12 em petit-

suisse probiótico (QP) e simbiótico (QS) durante o armazenamento 

por 1, 7, 14, 21 e 28 dias (i, ii, iii, iv e v, respectivamente) antes (    ) e 

durante o ensaio in vitro com simulação das condições gástrica após 

2 horas (    ) e entérica após 4 horas (   ) e 6 horas (   ) de ensaio . 
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Tabela 14. Taxa de sobrevivência (%) de L. acidophilus LA-5 frente às condições 

gástricas e entéricas simuladas in vitro, nas formulações de queijo petit-suisse 

probiótico (QP) e simbiótico (QS), durante período de armazenamento a 4 ºC, de 

acordo com valores obtidos no método convencional de semeadura em ágar 

seletivo. 

Período de armazenamento 

(dias) 

Queijo petit-suisse 

QP QS 

1 61,60 ± 3,29Aa 49,07 ± 0,81Ba 

7 43,15 ± 2,74Ab 45,90 ± 3,20Aa 

14 42,12 ± 3,60Ab 32,22 ± 2,80Bc 

21 40,18 ± 5,32Ab 42,34 ± 1,71Aab 

28 39,24 ± 2,87Ab 36,77 ± 5,06Ac 

Valores em média ± desvio padrão 
A, B Letras maiúsculas distintas representam diferenças significativas entre as formulações, para cada período de 
armazenamento. a,b Letras minúsculas distintas representam diferenças significativas entre os dias de armazenamento, para 
cada formulação. 

 

 

Tabela 15. Taxa de sobrevivência (%) de B. animalis subsp. lactis BB-12 frente às 

condições gástricas e entéricas simuladas in vitro, nas formulações de queijo petit-

suisse probiótico (QP) e simbiótico (QS), durante período de armazenamento a 4 ºC, 

de acordo com valores obtidos no método convencional de semeadura em ágar 

seletivo. 

Período de 

armazenamento (dias) 

Queijo petit-suisse 

QP QS 

1 80,02 ± 3,17Ba 88,01 ± 2,67Aa 

7 76,28 ± 0,58Bab 85,21 ± 2,32Aa 

14 72,29 ± 1,61Bab 80,17 ± 0,89Aab 

21 69,89 ± 4,42Ab 70,44 ± 4,84Ab 

28 59,77 ± 2,81Ac 59,57 ± 5,42Ac 

Valores em média ± desvio padrão 
A,B Letras maiúsculas distintas representam diferenças significativas entre as formulações, para período de armazenamento. a,b 
Letras minúsculas distintas representam diferenças significativas entre os dias de armazenamento, para cada formulação. 
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De acordo com os resultados obtidos através dos métodos convencionais de 

quantificação, obteve-se população inicial média de 8,41 log UFC/g para L. 

acidophilus LA-5 e 8,98 log UFC/g para B. animalis subsp. lactis BB-12, 

considerando todo período de armazenamento e formulações estudadas. 

Ao final do ensaio (6h), observou-se uma sobrevivência média de 47,63% e 

39,35% na população de L. acidophilus LA-5 em QP e QS, respectivamente, 

enquanto que a sobrevivência média de B. animalis subsp. lactis BB-12 foi de 

70,69% e 75,94%, em QP e QS, respectivamente.  

Em relação às fases do ensaio de sobrevivência, reduções significativas (p < 

0,05) sucederam-se na fase gástrica (2h) e entérica I (4h), embora a fase gástrica 

tenha representado uma barreira mais significativa para L. acidophilus LA-5 do que 

para B. animalis subsp. lactis BB-12. 

Na fase gástrica, a redução média na população de L. acidophilus LA-5 foi 

3,69 log UFC/g em QP e 3,71 log UFC/g em QS, enquanto que para B. animalis 

subsp. lactis BB-12 a redução média foi de 1,44 log UFC/g em QP e 0,39 log UFC/g 

em QS. 

Já na fase entérica I, foram observadas reduções médias de 1,26 log UFC/g 

em QP e 1,09 log UFC/g em QS, para L. acidophilus LA-5 e 1,30 log UFC/g em QP e 

1,50 log UFC/g em QS, para B. animalis subsp. lactis BB-12. 

Adicionalmente, ao final do período de armazenamento (28 dias), foram 

observadas menores taxas de sobrevivência dos micro-organismos probióticos (p < 

0,05), representadas por reduções médias de 17,30 e 24,30 pontos percentuais (pp), 

para L. acidophilus LA-5 e B. animalis subsp. lactis, respectivamente, comparadas 

ao 1º dia de armazenamento. É possível que as cepas tenham se tornado mais 

susceptíveis ao efeito das enzimas digestivas com o aumento do tempo de 

prateleira.  

Corroborando com os achados de SAARELA et al. (2006), a estabilidade na 

viabilidade, observada para B. animalis subsp. lactis BB-12, no presente estudo, 

durante o período de armazenamento, não foi evidenciada ao avaliar a 

sobrevivência do mesmo micro-organismo frente às condições gástricas e entéricas 

simuladas. Como elucidado pelos mesmos autores, a avaliação isoladamente da 

viabilidade não é suficiente para predizer a funcionalidade do probiótico. 
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Assim como observado no presente estudo, WANG et al. (2009) ilustrou a 

influência do período de armazenamento na taxa de sobrevivência frente às 

condições gástricas e entéricas simuladas. O estudo observou redução da taxa de 

sobrevivência de L. casei Zhang em leite bovino, especialmente após 14 dias de 

armazenamento refrigerado. 

CHAMPAGNE e GARDNER (2008) ao avaliarem a influência do período de 

armazenamento na sobrevivência de Lactobacillus em suco de fruta, observaram 

que a sobrevivência à etapa gástrica foi a mais prejudicada pelo período de 

armazenamento, similarmente aos achados do presente estudo. 

A fase gástrica consiste em uma primeira barreira a ser superada por micro-

organismos probióticos, pois representa um mecanismo de defesa humano contra 

possíveis patógenos. Diferentemente dos resultados obtidos neste estudo, a 

capacidade de superar o baixo pH e as enzimas do suco gástrico tem sido mais 

associada a lactobacilos do que bifidobactérias (DUNNE et al., 2001; LO CURTO et 

al., 2011). 

Estudos de sobrevivência de micro-organismos probióticos in vitro são 

controversos. Assim como observado no presente estudo, alguns autores relataram 

que a etapa gástrica foi decisiva na sobrevivência de L. acidophilus, enquanto que 

para B. animalis esta etapa não representou a mesma influência (BURITI, CASTRO 

& SAAD, 2010; MADUREIRA et al., 2011). Entretanto, outros estudos indicaram uma 

boa resistência de L. acidophilus, inclusive na etapa gástrica e sugeriram que a 

resistência de bifidobactérias é cepa-específica (MADUREIRA et al., 2005; LO 

CURTO et al., 2011). 

É possível que a resistência de B. animalis subsp. lactis BB-12 ao ensaio de 

sobrevivência neste estudo se deva à capacidade de adaptação de algumas cepas 

de Bifidobacterium spp. diante do estresse ao pH ácido (SANZ, 2007). Algumas 

cepas quando expostas ao suco gástrico, composto por pepsina e ácido, 

apresentam maior sobrevivência do que se a exposição fosse somente a um pH 

reduzido. Tem-se sugerido um possível efeito protetor da pepsina para algumas 

dessas células bacterianas (MATSUMOTO, OHISHI & BENNO, 2004; MADUREIRA 

et al., 2011). 

Nas fases entéricas, a resistência do micro-organismo está associada à sua 

capacidade em resistir aos ácidos e sais biliares. Isto porque a bile pode afetar a 
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estrutura e estabilidade celular de bactérias (BEGLEY, GAHAN & HILL, 2005). 

Entretanto, identificou-se a presença de hidrolases de sais biliares em alguns 

gêneros bacterianos, dentre eles Lactobacillus e Bifidobacterium. Essas hidrolases 

de sais biliares podem favorecer a resistência das bactérias frente aos sais biliares 

pela capacidade de hidrolisar esses sais (BEGLEY, HILL E GAHAN, 2006). 

Embora não se tenha estabelecido consenso ou recomendação acerca da 

quantidade de micro-organismos probióticos viáveis que devem alcançar o final do 

TGI, acredita-se que esta quantidade esteja relacionada ao efeito benéfico à saúde. 

GHADIMI et al. (2008) elucidaram o efeito dose-resposta em um estudo in vitro, com 

cultura de células, realizado para averiguar a influência dos micro-organismos 

probióticos Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium 

bifidum e Bifidobacterium longum na imunomodulação. Os autores observaram 

possíveis efeitos benéficos com 2 x 107 UFC/ml. Entretanto, os efeitos não foram 

relacionados necessariamente às células viáveis, uma vez que também foram 

observados quando da aplicação de 75 µg/ml de DNA das cepas. 

Entre as formulações estudas, pôde-se observar proteção significativa, 

conferida pela presença de prebióticos (QS) na sobrevivência de B. animalis subsp 

lactis até o 14º dia de armazenamento (p < 0,05) (Tabela 15). Adicionalmente, o 

efeito protetor atribuído ao prebiótico parece estar relacionado principalmente à fase 

gástrica, observado principalmente ao 7º e 21º dia de armazenamento (Figura 6). 

Em contrapartida, os mesmos efeitos associados ao componente prebiótico 

não foram confirmados para L. acidophilus LA-5. Para este micro-organismo, a taxa 

de sobrevivência foi similar entre as formulações ou significativamente menor (p < 

0,05) na formulação acrescida de prebióticos, nos dias 1 e 14 de armazenamento 

(Tabela 14). 

A possível proteção do componente prebiótico pode estar relacionada à 

resistência de inulina e FOS às enzimas digestivas. Particularmente a inulina, por 

seu elevado grau de polimerização, apresenta menor solubilidade e capacidade de 

formar gel no produto. O gel formado consiste em uma possível proteção física, 

envolvendo a célula bacteriana ao longo do TGI (BURITI, CASTRO & SAAD, 2010), 

o que poderia ter favorecido a sobrevivência de B. animalis subsp. lactis BB-12 no 

presente estudo. 
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Embora, no presente estudo a adição da mistura prebiótica não tenha 

apresentado efeito protetor na sobrevivência de L. acidophilus LA-5, BURITI et al. 

(2010) observaram que a adição de inulina em musse de goiaba proporcionou maior 

tolerância deste micro-organismo, durante ensaio de sobrevivência, na primeira 

semana de armazenamento refrigerado. 

Em contrapartida, o estudo de BEDANI, ROSSI e SAAD (2013) não revelou 

efeitos significativos da adição de inulina em iogurte de soja na sobrevivência de B. 

animalis subsp. lactis BB-12 e L. acidophilus LA-5, frente às condições gástricas e 

entéricas similares ao presente estudo. 

No presente trabalho, ao final do ensaio, na fase entérica II (6h), quando 

ocorre uma elevação no pH (~ 6,5), uma tendência à recuperação foi observada no 

dia 7 para B. animalis subsp. lactis BB-12 e nos dias 1 e 14 para L. acidophilus LA-5 

na formulação QP, a qual pode ser atribuída à capacidade de reparo celular de 

lesões nas fases prévias, conforme sugerido por LISERRE, RÉ e FRANCO (2007) e 

por BURITI, CASTRO e SAAD (2010). 

De fato, segundo KIMOTO-NIRA et al. (2010), na fase entérica os efeitos 

tóxicos da bile aos micro-organismos podem ser parcialmente abrandados se forem 

adicionados carboidratos metabolizáveis por estes micro-organismos, durante a 

fermentação em meio de cultura. Adicionalmente, PERRIN, GRILL e SCHNEIDER 

(2000), observaram que esse fator de influência pôde ser observado em cepas de 

Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum e Bifidobacterium animalis, quando 

foi adicionado FOS. 

Condições de estresse, como o pH ácido, podem dificultar a formação de 

colônias de células bacterianas. Essas células podem estar viáveis e apresentar 

atividades metabólicas. Contudo, podem não ser cultiváveis e, portanto, ter a sua 

detecção dificultada pelos métodos convencionais de contagem (GIRAFFA & 

CARMINATI, 2008). 

Visto à necessidade de propor novas metodologias de quantificação de micro-

organismos, mais sensíveis e de elevada especificidade, propôs-se, no presente 

trabalho, avaliar a utilização de métodos baseados em técnicas moleculares, 

promissores em superar as falhas relacionadas aos métodos convencionais 

utilizados.  
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A princípio, a proposta do presente estudo foi realizar um comparativo da 

sobrevivência dos micro-organismos probióticos L. acidophilus LA-5 e B. animalis 

subsp. lactis BB-12 em queijo petit-suisse, frente às condições gástricas e entéricas 

simuladas in vitro, através da perspectiva dos métodos tradicionalmente utilizados, 

baseados em semeadura em ágar seletivo e do método de qPCR, baseado em 

técnicas moleculares de quantificação. 

Entretanto, particularmente em ensaios de sobrevivência frente às condições 

simuladas do TGI, são esperadas reduções nas populações dos probióticos 

estudados. Neste sentido, o método de qPCR, isoladamente, não atende a proposta 

de avaliar a viabilidade celular, uma vez que não possui a capacidade de distinguir 

células vivas e mortas na quantificação. Portanto, foi inserido na proposta deste 

estudo um método adicional para a quantificação, com a adição de PMA, que 

permite a diferenciação de células vivas e mortas ao intercalar-se no DNA de células 

cuja membrana esteja comprometida e, assim, omitir as células mortas da 

amplificação na PCR. 

As Figuras 7 e 8 compõe um cenário comparativo entre os resultados obtidos 

através dos métodos convencional e moleculares de qPCR com e sem o reagente 

PMA, nos dias 1, 14 e 28 de armazenamento, para L. acidophilus LA-5 e B. animalis 

subsp. lactis BB-12, respectivamente. 

Em relação aos ensaios realizados por qPCR para o ensaio de sobrevivência 

in vitro, houve linearidade no intervalo de 108 ou 106 – 101 das curvas padrão, 

representados por um R2 entre 0,98 e 0,99 e a eficiência das reações esteve entre 

90 e 110%, valores considerados aceitáveis (Anexo D). A análise das curvas de 

dissociação evidenciou especificidade da reação, uma vez que observou-se um 

único pico na curva (Anexo E). 
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i.  

 

ii.   

 

iii. 

 

Figura 7. Sobrevivência de L. acidophilus LA-5 em petit-suisse probiótico (QP) e 

simbiótico (QS) frente às condições gástricas e entéricas simulada in vitro, durante o 

armazenamento por 1 (i) , 14 (ii) e 28 (iii) dias, através dos métodos convencional (  ) 

qPCR sem PMA (    ) e qPCR com PMA (    ). 
A,B,C Letras maiúsculas distintas representam diferenças significativas entre os métodos de quantificação, para cada fase. 
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ii. 

 

iii.  

 

Figura 8. Sobrevivência de B. animalis subsp. lactis BB-12 em petit-suisse probiótico 

(QP) e simbiótico (QS) frente às condições gástricas e entéricas simulada in vitro, 

durante o armazenamento por 1 (i) , 14 (ii) e 28 (iii) dias, através dos métodos 

convencional (    ), qPCR sem PMA (    ) e qPCR com PMA (    ). 
A,B,C Letras maiúsculas distintas representam diferenças significativas entre os métodos de quantificação, para cada fase. 
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O início do ensaio de sobrevivência in vitro consiste na etapa prévia às fases 

simuladas do TGI. Portanto, assim como observado na análise de viabilidade das 

formulações de queijo petit-suisse, o método qPCR sem PMA apresentou valores 

semelhantes ou superiores aos valores obtidos pelo método convencional para L. 

acidophilus LA-5 e B. animalis subsp. lactis BB-12. 

Como esperado, já que o método detecta o DNA total presente, não foram 

observadas variações relevantes nos valores obtidos para o método de qPCR sem 

PMA, entre as fases do ensaio in vitro. As diferenças entre os valores encontrados 

através do método de qPCR entre as fases do ensaio foram em média, 0,66 log para 

L. acidophilus LA-5 e 0,82 log para B. animalis subsp. lactis BB-12. 

Em relação ao método de qPCR com PMA, os valores obtidos apresentaram-

se inferiores aos obtidos pelo método de qPCR sem PMA, o que sugere que o 

método foi eficiente em omitir células mortas na quantificação. 

Especialmente para B. animalis subsp. lactis BB-12, os valores obtidos pelo 

método de qPCR com PMA, em geral, apresentaram-se semelhantes aos obtidos 

pelo método convencional. Embora algumas diferenças estatísticas tenham sido 

observadas, a diferença entre os valores foram, em média, inferiores a 0,50 log e 

observou-se um coeficiente de correlação linear de Pearson r = 0,92 entre os 

métodos. 

Para L. acidophilus LA-5, na etapa inicial do ensaio, os valores obtidos pelo 

método qPCR com PMA apresentaram-se menores, exceto ao 28º dia de 

armazenamento, comparados ao método convencional (p < 0,05). Por outro lado, a 

partir da fase gástrica, os valores apresentaram-se, em geral, similares ou 

superiores em qPCR com PMA. 

Até o momento, não foi detectado nenhum estudo que avaliou 

comparativamente métodos convencionais e moleculares de qPCR com e sem 

tratamento de PMA, na quantificação de micro-organismos em estudos de 

sobrevivência in vitro frente às condições simuladas do TGI. 

GARCÍA-CAYUELA et al. (2009) avaliaram a viabilidade de cepas probióticas, 

incluindo L. acidophilus LA-5 e B. lactis BB-12, em leite fermentado comercial 

durante e após expirado o período de armazenamento, através de métodos de 

semeadura em ágar seletivo e de qPCR com tratamento de PMA. Foram observados 

valores similares obtidos entre os métodos, além de um coeficiente de correlação 
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linear de Pearson r = 0,995, mesmo após expirado o prazo de validade, em que se 

observaram reduções nas populações dos micro-organismos. 

Similarmente, KAUSHIK e BALASUBRAMANIAN (2013) utilizaram métodos 

convencionais e de qPCR com e sem tratamento de PMA para quantificar patógenos 

Gram-negativos em partículas de ar e observaram r = 1,00 entre qPCR com PMA e 

métodos convencionais. 

DE WIELE et al. (2004), em um estudo in vitro sobre o efeito da administração 

de inulina em compartimentos que mimetizam o cólon intestinal humano, 

observaram que o método de qPCR foi mais sensível em identificar modificações na 

população de bifidobactérias do que métodos tradicionais de cultivo. 

Estudos in vivo avaliaram a recuperação de cepas probióticas em fezes, após 

intervenção com produto adicionado de probiótico, utilizando-se a técnica de qPCR 

(SAXELIN et al., 2010; SAVARD et al., 2011). Entretanto, nestes estudos, a 

discussão acerca da sobrevivência dos micro-organismos probióticos logo após a 

intervenção deve ser apresentada com cautela, diante da não distinção de células 

vivas e mortas pelo método de qPCR utilizado isoladamente. 

Diversos estudos observaram que o tratamento com PMA foi eficiente em 

omitir células mortas (NOCKER, CHEUNG & CAMPER, 2006; KOBAYASHI et al., 

2009; NOCKER et al., 2009). Entretanto, KOBAYASHI et al. (2009) observou uma 

discreta interferência do tratamento na detecção de células viáveis de 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, subestimando-as em 

aproximadamente 0,5 log. 

Igualmente, no estudo de NOCKER, CHEUNG e CAMPER (2006) foi 

observado que, em uma concentração de 240 µM de PMA e tempo de foto-ativação 

de 15 minutos, o método subestimou a detecção de células viáveis de Escherichia 

coli, mas não a detecção de Streptococcus sobrinus. 

Em contrapartida, alguns autores sugeriram que o tratamento com PMA pode 

superestimar a quantidade de células vivas, principalmente diante de elevadas 

concentrações celulares (LEE & LEVIN, 2009; LØVDAL et al., 2011). Embora o PMA 

penetre na célula morta, elevadas concentrações celulares poderiam inibir a ligação 

covalente com o DNA no processo de foto-ativação. 

No presente estudo, sugere-se que as condições do ensaio de qPCR com 

PMA para quantificação de L. acidophilus LA-5 na fase inicial requerem otimização, 
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visto os valores muito inferiores, comparados ao método convencional e de qPCR 

sem PMA. 

O PMA, por ser uma molécula desenvolvida recentemente, métodos de 

validação e otimização são necessários para a sua aplicação (LØVDAL et al., 2011). 

NOCKER et al. (2009) ressaltaram que a eficiência do PMA em omitir células mortas 

pode variar entre micro-organismos e matrizes utilizadas. Os autores acrescentam 

que os ensaios devem ser otimizados, o que inclui, principalmente, tempo de 

exposição ao escuro e à luz e concentração de PMA, de acordo com a microbiota a 

ser quantificada. 

Em relação aos valores de qPCR com PMA para L. acidophilus LA-5, nas 

fases gástricas e entéricas apresentarem-se superiores em relação aos métodos 

convencionais, é possível que a susceptibilidade ao período de armazenamento, 

sobreposta ao estresse frente às condições gástricas e entéricas simuladas tenham 

dificultado a formação de colônias e, portanto, a detecção e quantificação por 

métodos tradicionais. Portanto, é possível que o método de qPCR com PMA tenha 

apresentado maior sensibilidade na detecção de DNA de células viáveis, porém não 

cultiváveis e que o método convencional utilizado para L. acidophilus LA-5 tenha 

subestimado o número de células viáveis. 

Métodos tradicionais, apesar de serem mais simples, apresentam menor 

especificidade, demandam mais tempo para obtenção de resultados (48 a 72 horas 

através de métodos tradicionais e 6 horas através de qPCR) e são menos sensíveis 

às células viáveis, porém não cultiváveis.  

Em ensaios de sobrevivência de micro-organismos frente às condições de 

estresse, os principais interesses da utilização de técnicas moleculares consistem 

em identificar células viáveis, porém não cultiváveis devido à elevada sensibilidade e 

especificidade. Particularmente quando se deseja estimar a população de células 

vivas, a utilização de agentes capazes de omitir células mortas na quantificação 

torna-se essencial. 
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6. PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

• O queijo petit-suisse mostrou-se uma matriz potencial para os micro-organismos 

probióticos L. acidophilus LA-5 e B. animalis subsp. lactis BB-12. A viabilidade 

dos probióticos alcançou valores desejáveis, superiores a 7 log UFC/g nas 

formulações QP (probiótico) e QS (simbiótico), até o 28º dia de armazenamento 

do produto a 4oC, portanto acima de 8 log UFC, considerando-se uma porção 

diária de 50 g e de acordo com a legislação vigente no país. Embora tenha sido 

observada uma tendência a valores de viabilidade dos micro-organismos 

probióticos discretamente superiores em QS, comparada a QP, não houve 

influência significativa da mistura prebiótica na viabilidade desses micro-

organismos. Entretanto, durante o período de armazenamento (dia 1 até dia 28 

de armazenamento), observou-se uma tendência a menores quedas nas 

formulações com a mistura prebiótica. Particularmente para L. acidophilus LA-5, 

observou-se apenas uma diminuição significativa (p < 0,05) na primeira semana 

de armazenamento em QS, enquanto que em QP se observou 2 quedas 

significativas (p < 0,05) ao longo do armazenamento. 

• Frente às condições gástricas e entéricas simuladas in vitro, observou-se uma 

taxa de sobrevivência de, em média, 47,63% e 39,35% para L. acidophilus LA-5 

em QP e QS, respectivamente, e de 70,69% e 75,94% para B. animalis subsp. 

lactis BB-12, em QP e QS, respectivamente. Adicionalmente, menores taxas de 

sobrevivência foram observadas ao final do período de armazenamento, com 

reduções médias de 17,30 e 24,30 pp, para L. acidophilus LA-5 e B. animalis 

subsp. lactis BB-12, respectivamente, comparadas ao 1º dia de armazenamento. 

• Foi observado um efeito protetor do componente prebiótico sobre B. animalis 

subsp. lactis BB-12 no ensaio in vitro, até o 14º dia de armazenamento 

refrigerado. Em contrapartida, para L. acidophilus LA-5, observou-se maior 

sobrevivência nos queijos sem a mistura prebiótica, nos dias 1 e 14 de 

armazenamento. Adicionalmente, o período de armazenamento influenciou na 

resistência dos probióticos durante o ensaio de sobrevivência. 

• A adição de micro-organismos probióticos no queijo petit-suisse proporcionou 

influência significativa nos parâmetros de textura, os quais provavelmente 

contribuíram para maiores escores de aceitabilidade nas formulações com 
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probióticos. A adição de probióticos no queijo petit-suisse resultou em influência 

significativa nos parâmetros de textura, os quais provavelmente contribuíram 

para maiores escores de aceitabilidade, nas formulações com probióticos (escore 

> 5,9), em relação ao produto controle (escore < 5,3). Adicionalmente houve 

influência positiva da mistura prebiótica na aceitabilidade (escore = 6,8) da 

formulação simbiótica, aos 21 dias de armazenamento (p < 0,05). 

• Entre os métodos utilizados na avaliação da viabilidade dos micro-organismos, 

os valores obtidos através dos métodos convencional e qPCR foram, em geral, 

semelhantes. Porém, observou-se uma tendência a superestimar a população 

dos micro-organismos, no método de qPCR. No ensaio de sobrevivência in vitro, 

o método de qPCR com PMA mostrou-se adequado em omitir as células não 

viáveis e apresentou valores similares aos obtidos através do método 

convencional para B. animalis subsp. lactis BB-12. Particularmente para L. 

acidophilus LA-5, qPCR com PMA representou uma alternativa promissora, 

principalmente em relação à quantificação de células viáveis, porém não 

cultiváveis. Entretanto, a quantificação de B. animalis subsp. lactis BB-12 e L. 

acidophilus LA-5 em queijo petit-suisse por qPCR com PMA requer mais estudos, 

em vista a otimizar o ensaio para a quantificação destes micro-organismos em 

co-cultura no produto estudado.  
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7. CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem os queijos petit-suisse 

probiótico (QP) e simbiótico (QS) como matrizes potencialmente funcionais, uma vez 

que apresentaram populações de B. animalis subsp. lactis BB-12 e L. acidophilus 

LA-5 superiores a 7 log UFC/g de produto. A formulação QS apresentou maior 

vantagem em termos de estabilidade da população de L. acidophilus LA-5, ao longo 

da vida de prateleira do produto e na sobrevivência in vitro de B. animalis subsp. 

lactis BB-12 (p < 0,05), com taxas de sobrevivência médias, nos dias 1 e 28, 

respectivamente, de 59,6 e 88,0%, em QS e 59,7 e 80,0%, em QP. Embora a adição 

da mistura prebiótica não tenha apresentado efeito favorável na sobrevivência de L. 

acidophilus LA-5, QS ainda seria a melhor opção, por apresentar característica 

prebiótica e maior aceitabilidade sensorial, aos 21 dias de armazenamento (p<0,05), 

com escore de aceitação de 6,8 neste período. 

Em relação aos métodos de quantificação dos micro-organismos probióticos, 

a utilização de técnicas moleculares apresentaram-se mais adequadas, 

especialmente qPCR com PMA mostrou-se extremamente útil em omitir células 

mortas e em identificar células viáveis, porém não cultiváveis, superando limitações 

dos métodos convencionais e de qPCR. Entretanto, a quantificação simultânea de B. 

animalis subsp. lactis BB-12 e L. acidophilus LA-5 na matriz do queijo petit-suisse 

requer mais estudos, em vista a otimizar as condições do ensaio. 
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1 De acordo com a NBR6023/2002 preconizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). 
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ANEXO A - Ofício de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Modelo de Ficha para Teste de Aceitabilidade 
 

FICHA PARA TESTE DE ACEITABILIDADE 

Nome:______________________________________ Data: ___/___/_____   

AMOSTRA: _______   

Por favor, prove a amostra que você acabou de receber e, em seguida, circule o 
número na escala abaixo que indique a sua opinião geral sobre o produto.  

9 = gostei muitíssimo  

8 = gostei muito  

7 = gostei moderadamente  

6 = gostei ligeiramente  

5 = nem gostei nem desgostei  

4 = desgostei ligeiramente  

3 = desgostei moderadamente  

2 = desgostei muito  

1 = desgostei muitíssimo  

Cite o atributo que você mais gostou na amostra, comente: 

___________________________________________________________ 

Cite o atributo que você menos gostou na amostra, comente:  

__________________________________________________________ 
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ANEXO C - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Informações do Sujeito da Pesquisa 

Nome: 

Documento de Identidade nº: Sexo:   (  ) M       (  )F 

Data de Nascimento:    /  / 

Endereço: Nº Complemento: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CEP: Telefones:  

Título do Projeto de Pesquisa: Queijo petit-suisse probiótico e simbiótico: características tecnológicas e emprego de 
técnicas independentes de cultivo na avaliação da sobrevivência dos probióticos no produto e em ensaios de 
sobrevivência in vitro. 

Duração da Pesquisa: 2 anos (análise sensorial será realizada a partir de agosto de 2011). 

Nome do pesquisador responsável: Profª. Drª. Susana Marta Isay Saad 

Cargo/ Função: Professora Associada Nº do Registro do Conselho Regional: CRF-8: 9541 

Instituição: Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP 

 

Você foi convidado para participar da análise sensorial de um queijo petit-suisse adicionado de micro-organismos que 
contribuem para função intestinal (Lactobacillus acidophilus LA-5 e Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12) e fibra 
alimentar solúvel (inulina e fruto-oligossacarídeos). Queijos são alimentos que sugerem um grande potencial como veículo de 
micro-organismos que contribuem para função intestinal e embora seja um alimento tradicionalmente direcionado à população 
infantil, o queijo petit-suisse é consumido por todas as idades.   A inclusão de micro-organismos que contribuem para saúde no 
petit-suisse é um modo de levar ao consumidor seus benefícios de forma prazerosa. Além disso, a combinação de micro-
organismos que contribuem para função intestinal e fibra alimentar solúvel agrega ainda mais valor ao alimento. O 
desenvolvimento deste produto é feito pela mestranda Marina Padilha, sob orientação da Profa. Dra. Susana Marta Isay Saad. 
O produto foi elaborado e acondicionado, de acordo com as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, nos laboratórios do 
Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica FCF/USP. Caso você tenha interesse em participar, acomode-se junto 
a uma das cabines do Laboratório de Análise Sensorial (B16). 

O produto a ser avaliado nesta análise pode possuir: leite desnatado, creme de leite, polpa de morango, sacarose, 
goma guar, goma carragena, goma xantana, aroma natural ideêncito ao de morango, corante artificial, ácido cítrico, sorbato de 
potássio, inulina, fruto-oligossacarídeos e micro-organismos que contribuem com a função intestinal (Lactobacillus acidophilus 
LA-5 e Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12). Todos os ingredientes da formulação são utilizados em produtos 
disponíveis para consumo humano, ou seja, são de grau alimentício.  

Para participar desta análise, você: deve ter entre 18 e 60 anos; não possuir histórico de manifestação de alergia ou 
intolerância ou outro tipo de restrição (como doença crônica ou tratamento médico com uso de medicamentos que podem 
interagir) com os ingredientes; não deve estar gripado, resfriado ou indisposto ou ter entrado em contato com materiais, 
alimentos ou cosméticos de cheiro forte. Atendendo a essas condições você poderá participar da análise sensorial do petit-
suisse. Caso você tenha menos de 18 anos ou mais de 60 anos, histórico de manifestação de alergia, intolerância ou outro tipo 
de restrição com os ingredientes do petit-suisse, esteja gripado, resfriado ou indisposto ou tenha entrado em contato com 
materiais alimentos ou cosméticos com cheiro forte, você não poderá participar desta análise. 

Você receberá três amostras, uma de cada vez, cada uma com uma ficha de avaliação. A amostra contém 
aproximadamente 20 g de petit-suisse. Prove a amostra e registre na ficha sua opinião com relação ao produto de uma 
maneira geral fazendo um “x” em um lugar na escala de 1 a 9, onde, 1 = desgostei muitíssimo e 9 = gostei muitíssimo. Em 
seguida, escreva o que você mais gostou e o que menos gostou na amostra.  
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Sua participação é livre e você poderá comparecer no máximo uma vez a cada dia para de análise sensorial deste 
produto. 

Os riscos de sua participação neste estudo são mínimos. Não foram encontradas evidências de risco ou desconforto 
relacionado à análise sensorial em estudos deste tipo, com alimentos contendo micro-organismos que contribuem para função 
intestinal e fibras alimentares solúveis nas proporções adicionadas à este produto. Os demais ingredientes são 
reconhecidamente seguros, os possíveis desconfortos são mínimos. 

Não há nenhum benefício direto. Porém, você contribuirá para o desenvolvimento de alimentos com características 
sensoriais adequadas às expectativas de futuros consumidores.  

 Caso você não queira continuar participando da pesquisa, a qualquer momento você pode desistir, sem que haja 
qualquer prejuízo. Havendo qualquer dúvida com relação aos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa você 
deve comunicar ao grupo de pesquisa a qualquer momento. É assegurado que todas as informações pessoais serão 
confidenciais, o sigilo e privacidade também são garantidos, mesmo que os resultados sejam publicados em periódicos 
científicos. 

Serão adotados cuidados especiais para evitar que indivíduos subordinados ou diretamente ligados ao pesquisador 
se sintam obrigados a participarem do estudo. 

 Não haverá remuneração financeira aos participantes das análises sensoriais. 

Em caso de intercorrências clínicas e reações adversas durante o estudo, o voluntário deverá procurar o Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo (USP) - Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 . Cid. Universitária . (11) 3091-9200.  

 

Os responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa estarão à disposição para contato: 

 

Marina Padilha e Susana Marta Isay Saad. 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica. Av. Prof. Lineu Prestes, 580 
CEP 05508-000 São Paulo-SP.  

Telefone: (11) 3091-2379 ou (11) 3091-2691  

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto 
em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

São Paulo,          de ___________________________ de ________. 

 

_______________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 

 

 

_______________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

           Susana Marta Isay Saad 

Para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo – Av. Prof. 
Lineu Prestes, 580 - Bloco 13A – Butantã – São Paulo – CEP 05508-900. Fone: 3091-3622, fone-fax: 3091-3677 – e-mail: 
cepfcf@usp.br 
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ANEXO D – Imagem representativa da regressão linear obtida a partir das curvas 

padrão em reação de PCR em tempo real (qPCR), para Lactobacillus acidophilus LA-

5 (D.1), Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 (D.2) e Streptococcus 

thermophilus (D.3).  

 

D.1 

 

D.2 

 

 

 

 

 

R2 = 0,996 

Eficiência = 105,528% 

R2 = 0,996 

Eficiência = 90,447% 
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D.3 

 

  

R2 = 0,997 

Eficiência = 106,444% 
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ANEXO E - Imagem representativa da curva de dissociação obtida a partir de reação 

de PCR em tempo real (qPCR), para Lactobacillus acidophilus LA-5 (E.1), e 

Streptococcus thermophilus (E.2). 

 

E.1 

 

 

  



121 

 

 

 

E.2 
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