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RESUMO 
 

BRAUN, Carla Luciane Kreutz. Microrganismos probióticos em lácteos: impacto 
da encapsulação, temperatura de exposição em supermercados e modelagem 
do comportamento de bactérias ácido láticas em condições isotérmicas e não 
isotérmicas, 2020. 186f. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 
 
O presente estudo estabelece uma meta-análise para averiguar a influência da forma 
de aplicação – encapsulado ou não – dos probióticos em produtos lácteos; demonstra 
a tendência das temperaturas de exposição de queijos probióticos em supermercados 
brasileiros; e por meio da microbiologia preditiva, simula o comportamento quantitativo 
de bactérias ácido láticas como indicador de microrganismos probióticos em queijos 
frente às condições isotérmicas e não isotérmicas. A meta-análise reuniu 62 estudos 
de produtos lácteos probióticos/simbióticos com aplicação de probióticos na forma 
encapsulada ou livre; considerou-se como efeitos: o gênero do probiótico 
(Lactobacillus ou Bifidobacterium), o tipo de produto lácteo (queijo, iogurte, leite 
fermentado, sorvete ou sobremesa), a adição de prebiótico (sim ou não), a 
temperatura de armazenamento (refrigeração ou congelamento) e a vida útil do 
produto lácteo. As leituras das temperaturas de armazenamento de queijos foram 
realizadas em supermercados de diferentes regiões do Brasil e tratadas 
estatisticamente ponderando tamanho do supermercado (pequeno, médio, grande e 
extra grande), o tipo de refrigerador (com portas ou sem portas), localização do queijo 
na prateleira do refrigerador (frente, meio ou fundo) e tipo de queijo (probiótico, fresco 
ou outros). A predição da taxa de multiplicação de bactérias ácido láticas contemplou 
as temperaturas mínima, média e máxima dos 9 tipos de queijos verificados nos 
supermercados. Na abordagem meta-analítica verificou-se que para os produtos 
lácteos avaliados não houve necessidade de encapsulação; e apesar da 
heterogeneidade entre os dados obtidos, nenhum dos efeitos testados apresentou 
diferença significativa quanto à forma de aplicação do probiótico. Dentre as 672 
leituras da temperatura de queijos realizadas, constatou-se que 51% dos queijos 
estavam armazenados em temperatura ≤ 8°C. Averiguou-se que a temperatura do 
queijo depende do tipo de refrigerador e da localização do queijo na prateleira do 
refrigerador; por isso considerou-se mais adequado armazenar os queijos probióticos 
em refrigeradores com portas. Dos cenários delineados para predição verificou-se que 
a taxa de multiplicação das bactérias ácido láticas foi de 0,0070 a 0,1075 1/h na 
condição de temperatura mínima; de 0,0427 a 0,1457 1/h na condição de temperatura 
média e de 0,0499 a 0,2589 1/h na condição de temperatura máxima em cada tipo de 
queijo. O vasto conjunto de dados é enriquecedor e ressalta fatores que podem passar 
despercebidos. Aos pesquisadores sugere-se considerar, principalmente, o uso da 
variável temperatura de armazenamento durante os estudos de vida útil de queijos 
com propriedades probióticas ou simbióticas; e aos industrializadores, o 
acompanhamento das temperaturas de armazenamento dos queijos probióticos junto 
à cadeia de distribuição.   
  
Palavras-chave: Produto lácteo. Meta-análise. Temperatura de armazenamento. 
Supermercado. Microbiologia preditiva.  
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ABSTRACT 

BRAUN, Carla Luciane Kreutz. Probiotic microrganisms in dairy: encapsulation 
impact, supermarket exposure temperature and behavior modeling of lactic 
acid bacteria in isothermal and non-isothermal conditions, 2020. 186p. Thesis 
(Doctoral Degree in Food Science and Technology) - Graduate Program in Food 
Science and Technology, Agronomy School Eliseu Maciel, Federal University of 
Pelotas, Pelotas, 2020. 
 
The present study establishes a meta-analysis to ascertain the influence of the way 
how probiotics are applied to dairy products; demonstrates the trend in the temperature 
exposure of probiotic cheeses in Brazilian supermarkets; and by means of predictive 
microbiology, it simulates the quantitative behavior of lactic acid bacteria  
as an indicator of probiotic microorganisms in cheese when exposed to isothermal and 
non-isothermal conditions. The meta-analysis brought together 62 studies of 
probiotic/synbiotic dairy products with the application of probiotics in encapsulated or 
free form; the effects of the genus of the probiotic (Lactobacillus or Bifidobacterium), 
the type of dairy product (cheese, yogurt, fermented milk, ice cream or dessert), the 
addition of prebiotic (yes or no), the storage temperature (refrigeration or freezing) and 
shelf life of the dairy product were considered. The readings of the cheese storage 
temperatures were carried out in supermarkets in different regions of Brazil and 
statistically treated considering the supermarket size (small, medium-size, large and 
extra large), type of refrigerator (with doors or without doors), location of cheese on the 
refrigerator shelf (front, middle or back shelves) and type of cheese (probiotic, fresh or 
others). The prediction of the multiplication rate of lactic acid bacteria included the 
minimum, average and maximum temperatures of 9 types of cheeses found in 
supermarkets. In the meta-analytical approach, it was found that for the evaluated dairy 
products there was no need for encapsulation; and despite the heterogeneity between 
the data obtained, none of the tested effects showed a significant difference as to the 
application of the probiotic. Among the 672 cheese temperature readings performed, 
it was found that 51% of the cheeses were stored at a temperature ≤ 8 ° C. It was found 
that the temperature of the cheese depends on the type of refrigerator and the location 
of the cheese on the refrigerator shelf; therefore, it was considered more appropriate 
to store probiotic cheeses in refrigerators with doors. From the scenarios outlined for 
prediction, it was found that the multiplication rate of lactic acid bacteria was from 
0.0070 to 0.1075 1/h at the minimum temperature condition; from 0.0427 to 0.1557 1/h 
in the medium temperature condition and from 0.0499 to 0.2589 1/h in the maximum 
temperature condition for each type of cheese. The vast data set is enriching and 
highlights factors that may go unnoticed. Researchers are advised to consider, mainly, 
the use of the variable storage temperature during studies of the shelf life of cheeses 
with probiotic or synbiotic properties; and to industrialists, monitoring the storage 
temperatures of probiotic cheeses along the distribution chain. 
 
Keywords: Dairy product. Meta-analysis. Storage temperature. Supermarket. 
Predictive microbiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2019 os produtos lácteos representaram 12,6% dos alimentos 

industrializados comercializados no Brasil (ITAL/ABIA, 2020) e o consumo de queijo 

foi de 5,31 kg/habitante/ano, sendo o quarto maior consumidor mundial (SCOT 

CONSULTORIA, 2020). Contudo, os consumidores têm se preocupado em manter 

uma dieta rica em nutrientes, e com isso estão buscando por alimentos e bebidas com 

propriedades funcionais. Orientados por essa tendência de consumo e com auxílio da 

inovação tecnológica, tem sido realizada a melhoria nutricional dos produtos 

alimentícios industrializados (ITAL/ABIA, 2020). Além disso, tendências apontam que 

nos próximos 10 anos os consumidores aceitarão e confiarão mais nos papéis 

essenciais que a ciência e a tecnologia têm para garantir o acesso a alimentos e 

bebidas nutritivos e seguros (MINTEL, 2020). 

O consumo comercial de alimentos adicionados de probióticos é recente e 

representa uma tendência ascendente no setor, visto que, nos últimos 20 anos, tem 

ocorrido a valorização de produtos lácteos adicionados de probióticos. O iogurte é 

ainda o produto probióticos mais popular, mas não há estimativas precisas no Brasil 

sobre o mercado de iorgurtes probióticos. Entretanto, se observadas as prateleiras 

dos mercados verifica-se o crescente número de marcas e a diversificação de 

produtos. Vale ressaltar que outros produtos lácteos e versáteis como o queijo 

também estão em ascensão (SAAD; CRUZ; FARIA, 2011; BRASIL DAIRY TRENDS 

2020, 2017).  

 Neste estudo, uma meta-análise pioneira em probióticos aplicados em 

alimentos foi estabelecida para avaliar se a encapsulação de probióticos melhora a 

viabilidade de probióticos e oferecer uma visão geral e conjunta do uso dos dados 

quantitativos dos estudos compilados. Verificou-se que uma gama de estudos 

testaram a aplicação de probióticos em produtos lácteos, mas muitos os aplicaram 

apenas isoladamente, na forma não encapsulada ou encapsulada. A meta-análise 

desenvolvida visou avaliar se ambas formas de aplicação mantem quantidades 

adequadas de probióticos, mesmo frente a fatores variados, tais como gêneros de 

probióticos, tipos de produtos lácteos, adição de prebióticos, temperatura de 

armazenamento e vida útil do produto lácteo.  
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Visto que uma das estratégias mais utilizadas para a manutenção dos 

probióticos durante a vida útil do alimento é a permanência sob temperaturas de 

refrigeração, este estudo avaliou as temperaturas de armazenamento de queijos 

comerciais em supermercados brasileiros e averiguou se houveram diferenças de 

temperatura no queijo relativas ao local de armazenamento: refrigerador com portas 

ou sem portas; frente, meio ou fundo da prateleira do refrigerador e ao tipo de queijo 

se probiótico, fresco ou outros. 

Assim como a meta-análise, a predição do comportamento dos probióticos em 

queijos é um estudo inédito, considerando o uso de dados de temperatura de 

armazenamento de queijos em supermercados. Para tanto, o software de 

microbiologia preditiva Food Spoilage & Safety Predictor® foi utilizado para predizer o 

comportamento das bactérias ácidos láticas como indicador de microrganismos 

probióticos em queijos, utilizando-se dos dados de temperatura de refrigeração de 

queijos obtidos, conforme consta no Capítulo 2 do corrente estudo. 

A presente pesquisa faz parte do projeto piloto Institucional da Universidade 

Federal de Pelotas: Aplicação da modelagem preditiva para o entendimento do 

comportamento e sobrevivência de probióticos em queijo minas frescal 

simbiótico em condições simuladas de temperaturas isotérmicas (COCEPE 

9853), com um acordo firmado de cooperação para o desenvolvimento tecnológico 

entre a Fundação Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Estadual de 

Campinas pela expertise do Professor Doutor Anderson de Souza Sant’Ana na área 

de microbiologia quantitativa, que auxiliou no desenvolvimento do projeto.  

Este estudo é pioneiro em suas abordagens e visa alicerçar pesquisadores, 

principalmente para o desenvolvimento de queijos com propriedades probióticas ou 

simbióticas. A tese está estruturada em Introdução, Revisão de Literatura e três 

Capítulos. O Capítulo 1 aborda uma extensa compilação de dados de estudos para a 

meta-análise que averiguou a aplicação de probióticos encapsulados e ou não 

encapsulados em produtos lácteos utilizando diferentes moderadores. O capitulo 2 

trata de um estudo publicado no periódico LWT - Food Science and Technology a 

partir dos dados coletados das temperaturas de armazenamento de queijos em 

supermercados. No Capítulo 3 é apresentado o comportamento quantitativo de 

bactérias ácido láticas como indicador de microrganismos probióticos em queijos 

frente à exposição a condições isotérmicas e não isotérmicas durante a vida útil dos 

mesmos. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

Avaliar a viabilidade de probióticos em produtos lácteos por meio da abordagem 

meta-analítica e averiguar as temperaturas de queijos comerciais para predizer o 

comportamento quantitativo de bactérias ácido láticas como indicador de 

microrganismos probióticos em queijos. 

 

1.1.2 Específicos 

 

- Realizar uma meta-análise para verificar a viabilidade de probióticos 

encapsulados e não encapsulados a partir da compilação de dados de publicações de 

produtos lácteos probióticos considerando os gêneros dos probióticos; tipos de 

produtos lácteos; adição de prebióticos, temperatura de armazenamento e vida útil do 

produto lácteo; 

- Avaliar as temperaturas de armazenamento de queijos comerciais                         

 probióticos, frescos e outros  in loco (em supermercados) em diferentes regiões do 

Brasil e averiguar se há variações de temperatura relacionadas a fatores como: 

tamanho do supermercado, tipo de refrigerador, localização do queijo na prateleira do 

refrigerador e tipo de queijo; 

- Predizer o comportamento de sobrevivência/crescimento das bactérias ácidos 

láticas como indicador de microrganismos probióticos em queijos, utilizando-se dos 

dados de temperatura obtidos no presente estudo. 

 

1.2  Hipóteses 

 

H1: A encapsulação favorece a viabilidade dos microrganismos probióticos em 

produtos lácteos. 

H2: A temperatura de armazenamento dos queijos comerciais em supermercados dá-

se em condições de temperatura de refrigeração não isotérmicas. 

H3: Viabilidade e crescimento das bactérias ácido láticas como indicador de 

microrganismos probióticos são afetados pelas temperaturas de refrigeração não 

isotérmicas. 



23 

 

 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Alimentos funcionais 

  

A ciência de alimentos, anteriormente se preocupava em desenvolver alimentos 

para a sobrevivência humana, objetivo que foi substituído pelo conceito de produzi-

los com qualidade. O uso dos alimentos como veículo de promoção do bem-estar, 

saúde e qualidade de vida, ao mesmo tempo, como redutor dos riscos de algumas 

doenças, tem incentivado as pesquisas por novos ingredientes, possibilitando a 

inovação em produtos alimentícios e a criação de novos nichos de mercado. Assim os 

alimentos com propriedades funcionais vêm conquistando espaço no mercado, pois 

contêm nutrientes e não nutrientes capazes de fornecer algo além da nutrição básica 

tendo desempenho específicos à saúde (MATSUBARA, 2001; SALGADO, 2017).  

Há diferentes definições para alimentos funcionais entre países - tais como 

Japão, Canadá, Estados Unidos e China; mas todos concordam que além da nutrição 

básica, os alimentos funcionais podem reduzir o risco de doenças e promover a saúde 

geral do indivíduo. Tratando-se do sentido regulatório, os alimentos funcionais não 

são claramente classificados e definidos (CORBO et al., 2014). Observa-se que ainda 

há dispersão, na forma como tais produtos são entendidos e regulamentados nos 

diferentes países, demonstrando a necessidade de uma maior cooperação e 

consenso entre os órgãos regulamentadores, a fim de beneficiar o consumidor 

(NITZKE, 2012).  

O conceito de alimento funcional foi introduzido, pela primeira vez, no Japão 

em meados da década de 80 para alimentos que continham ingredientes com funções 

para a saúde. Na Europa, na segunda metade da década de 90, a partir da atividade 

“Ciência Funcional dos Alimentos na Europa (FuFoSE)”, a Comissão Europeia 

declarou que ''um produto alimentar só pode ser considerado funcional se, juntamente 

com o impacto nutricional básico, tiver efeitos benéficos em uma ou mais funções do 

organismo humano, melhorando as condições gerais e físicas e/ou diminuindo o risco 

de evolução de doenças'' (CORBO et al., 2014; LAU et al., 2013; OZEN; PONS; TUR, 

2012). 
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Conforme o disposto na Resolução - RES n° 18, de 30 de abril de 1999 do 

Ministério da Saúde, a alegação de propriedade funcional é aquela relativa ao papel 

metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, 

desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano. Já a 

alegação de propriedade de saúde é a que afirma, sugere ou implica a existência de 

relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição relacionada à saúde. 

O alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais ou de saúde pode, além 

de funções nutricionais básicas, quando se tratar de nutriente, produzir efeitos 

metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para 

consumo sem supervisão médica (BRASIL, 1999; 2019).  

O estudo realizado no Brasil pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos e pela 

Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos gerou um documento nomeado 

“Indústria de alimentos 2030”, o qual tomou como base documentos de empresas do 

setor e sintetizou as iniciativas que marcarão as principais tendências da indústria de 

alimentos na próxima década no Brasil. Foram identificadas transformações em seus 

portfólios de produtos, sustentabilidade da produção e nas formas de comunicação 

com os consumidores e a sociedade civil. Sendo que uma das iniciativas é o aumento 

do valor nutricional de produtos, com o intuito de melhorar o perfil de nutrientes, reduzir 

o teor de gorduras, sódio e açúcares (ITAL/ABIA, 2020).  

A inovação tecnológica é orientada conforme as tendências de consumo e, 

nesse sentido, as tendências de saudabilidade e bem-estar tem aumentado o 

interesse das pessoas por alimentos capazes de prover benefícios à saúde com maior 

intensidade do que outros similares e por uma dieta mais rica em nutrientes. Isto é, 

alimentos e bebidas que possam trazer benefícios associados à nutrição, à saúde e 

ao bem-estar, como, por exemplo, saúde digestória, controle do peso, redução de 

colesterol etc. Essa forte demanda revela um mercado crescente para os produtos 

alimentícios caracterizados como funcionais e cria, assim, oportunidades para o 

lançamento de produtos com probióticos, prebióticos e simbióticos (ITAL, 2018; 

ITAL/ABIA, 2020). 

As tendêndias de alimentos e bebidas estão tomando novas direções (durante 

a disseminação global da COVID-19), tais como a demanda do consumidor por 

responsabilidade social corporativa; ingredientes com potencial para melhorar a 

imunidade; e a aceleração do progresso da confiança do consumidor na ciência e 

tecnologia de alimentos. Mas, independentemente dos eventos atuais, os 
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consumidores de hoje, e em 2030, precisarão de experiências com alimentos, bebidas 

e serviços de alimentação que ofereçam produtos satisfatórios e com preços 

acessíveis. Assim, essas previsões pressupõem que duas coisas nunca mudarão: as 

pessoas sempre buscarão o prazer da comida e o preço sempre será o principal fator 

de compra (MINTEL, 2020).  

Alimentos considerados funcionais podem ser de origem natural não 

modificado; no qual um componente foi aprimorado através de condições especiais 

de cultivo, reprodução ou meios biotecnológicos; ao qual um componente foi 

adicionado para fornecer benefícios; do qual um componente foi removido por meios 

tecnológicos ou biotecnológicos para que o alimento traga benefícios não disponível 

de outra forma; no qual um componente foi substituído por um componente alternativo 

com propriedades favoráveis; no qual um componente foi modificado por meios 

enzimáticos, químicos ou tecnológicos para proporcionar um benefício; em que a 

biodisponibilidade de um componente foi modificada; ou uma combinação de qualquer 

um dos itens acima (CORBO et al., 2014; PRAVST, 2012). Sendo assim, probióticos, 

prebióticos ou simbióticos podem tornar um alimento funcional quando a ele 

adicionados. 

 

2.2  Probióticos, prebióticos e simbióticos 

 

Nas últimas décadas os probióticos e prebióticos bem como os simbióticos, por 

conferir benefícios à saúde, têm sido objeto de extensas pesquisas as quais têm 

demonstrado alterar, modificar e restabelecer a microbiota intestinal preexistente, 

além de facilitar funções do ambiente intestinal. Existem muitos relatórios publicados 

sobre o uso de microrganismos probióticos em humanos, em contrapartida as 

informações sobre prebióticos e simbióticos são em menor número (PANDEY; NAIK; 

VAKIL, 2015). 

No início do século XX (1907) as observações de Élie Metchnikoff, do Instituto 

Pasteur de Paris, comprovaram os benefícios das bactérias ácido láticas para saúde 

e que eram capazes de promover a longevidade. Metchnikoff sugeriu que a 

autointoxicação intestinal e envelhecimento poderiam ser diminuídos modificando a 

microbiota intestinal e substituindo microrganismos produtores de substâncias tóxicas 

(incluindo fenóis, indóis e amônia da digestão das proteínas) por microrganismos 

benéficos (WGO, 2017).  
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Sendo assim surgiu a “teoria da longevidade” associada ao consumo de iogurte 

por observação dos povos búlgaros, pois Metchnikoff desenvolveu uma dieta com leite 

fermentado com bactérias que ele chamou de “Bulgarian bacillus” (WGO, 2017). Com 

o passar do tempo constatou-se que outros microrganismos têm efeitos benéficos, 

não só as bactérias ácido láticas. A partir dos estudos de Metchnikoff outros 

pesquisadores vêm estudando essas substâncias com o intuito de conhecer melhor 

as distintas funções e mecanismos de ação desses microrganismos (SALGADO, 2017 

p. 198-199).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os probióticos são microrganismos 

vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem algum 

benefício para a saúde (FAO/WHO, 2006; HILL et al., 2014). São capazes de melhorar 

o equilíbrio microbiano intestinal produzindo efeitos benéficos à saúde do indivíduo 

(BRASIL, 2002). Esses microrganismos pertencem a diferentes gêneros e espécies, 

tanto de bactérias como de leveduras, e têm sido associados a diversos efeitos 

benéficos (BRASIL, 2019). Os gêneros de microrganismos probióticos com alegações 

de propriedades funcionais e de saúde mais comumente empregados em produtos 

alimentícios são Lactobacillus e Bifidobacterium (SALGADO, 2017, p. 199; MARKET 

RESEARCH FUTURE, 2019).  

Kerry et al. (2018), destacam que os probióticos possuem atributos funcionais 

importantes e mostraram resultados positivos em resposta ao tratamento clínico 

contra várias doenças, tais como diarreia associada ao rotavírus, síndrome do 

intestino irritável e alergias a alimentos. Pesquisas que demonstram a contribuição 

dos probióticos na prevenção e tratamento de diabetes, obesidade, câncer e doenças 

relacionadas a microrganismos patogênicos avançam rapidamente.  

Embora conclusões definitivas não possam ser obtidas, até o momento, o 

conhecimento acumulado sobre os efeitos benéficos dos probióticos indica forte 

evidência de sua eficácia. As diferenças entre as pesquisas, como por exemplo, o 

planejamento do estudo, a linhagem de probiótico usada, condições intrínsecas e 

extrínsecas do alimento, população estudada, quantidade administrada e condições 

controladas e o ainda limitado número de estudos clínicos são as barreiras que 

precisam ser transpostas. Há enorme potencial de inovação, do uso na segurança de 

alimentos e das intervenções com custos eficientes. Entre as realizações passíveis de 

serem atingidas em um futuro próximo estão o uso dos probióticos como quelantes de 
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toxinas e metais presentes em altas concentrações na corrente sanguínea (BRASIL 

DAIRY TRENDS 2020, 2017; MARTINEZ; BEDANI; SAAD, 2015). 

De acordo com Brasil Dairy Trends 2020 (2017), a área de probióticos cresce 

a cada ano, tanto considerando o número de publicações como o número de produtos 

existentes no mercado. Segundo a descrição do Relatório de análise de tamanho de 

mercado, participação e tendências de probióticos por produto (alimentos e bebidas, 

suplementos alimentares), por ingrediente (bactérias, levedura), por uso final, por 

canal de distribuição, e por previsões de segmento, 2019 - 2025 da Research and 

Markets, o mercado global de probióticos deverá atingir US$ 77,09 bilhões até 2025. A 

assistência médica preventiva está entre os principais fatores que impulsionam a 

demanda por probióticos em todo o mundo. A considerável produção e consumo de 

probióticos é complementada por inovações em probióticos, principalmente por países 

como China, Japão e Índia. Quanto aos tipos de produtos, o de bebidas probióticas 

emergiu como o maior segmento em 2018 com uma receita de US$ 39,56 

bilhões. Além do que bebidas fermentadas à base de cereais probióticas estão sendo 

consumidas extensivamente em todo o mundo, favorecendo o crescimento do 

segmento (RESEARCH AND MARKETS, 2019). 

No Brasil, o uso de probióticos em alimentos requer prévia aprovação da 

Anvisa, com base na avaliação realizada pelo produtor segundo requisitos da 

Resolução RDC Anvisa nº 241, de 27 de julho de 2018 (BRASIL, 2018b). A avaliação 

efetuada contempla três elementos principais:  

 Comprovação inequívoca da identidade da linhagem do microrganismo: 

Para avaliação de uma linhagem de microrganismo recomenda-se a 

estruturação de um dossiê técnico-científico. A linhagem probiótica deve ser 

segura para o uso pretendido, ou seja, para a população-alvo e nas condições 

de uso recomendadas. Para tal, a segurança da linhagem deve ser 

demonstrada por meio de testes in vivo e in vitro, objetivando obter aprovação 

científica para garantir a segurança da linhagem (BRASIL, 2018b; 2019).  

 Comprovação de segurança: Neste caso, o dossiê deverá ser composto por 

identificação do grupo ou classe de risco, histórico de uso, revisão de literatura, 

ensaios in vitro, ensaios em animais, ensaios clínicos, e, quando disponível, 

vigilância pós mercado (BRASIL, 2018b; 2019). 

 Comprovação do efeito benéfico: O efeito benéfico de um probiótico deve 

necessariamente ser traduzido por uma alegação de propriedade funcional ou 
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de saúde, relacionada ao benefício comprovado para a linhagem (BRASIL, 

2018b; 2019). 

Os probióticos se instalam nas seções inferiores do sistema digestório para 

estabilizar e melhorar a microbiota do corpo e impedir a colonização de 

microrganismos patogênicos, mas antes dos probióticos se estabelecerem no cólon e 

exercerem seus efeitos benéficos devem passar por uma série de barreiras em todo 

o sistema digestório: fase oral (saliva); fase gástrica (baixo pH e a alta presença 

enzimática significam que a fase gástrica é a mais difícil para a bactéria probiótica 

passar); e, fase intestinal (suco pancreático e sais biliares) (NEFFE-SKOCIŃSKA et 

al., 2018). 

Salgado (2017) relata que os probióticos são adicionados em alimentos e 

consumidos em forma de bebidas lácteas fermentadas ou iogurtes, embora outros 

produtos sejam utilizados como veículos, tais como queijos, sucos, chocolates, 

sorvetes, etc. 

A inserção de probióticos na dieta, geralmente envolve produtos lácteos, mas 

também pode-se incorporar probióticos em alimentos não lácteos, tornando-se uma 

alternativa de oferta de produto diferenciado a quem não consome lácteos e também 

para a aplicação de novas cepas probióticas (KERRY et al., 2018). 

O que tem tornado possível a ampla distribuição de probióticos em alimentos 

são os métodos modernos de fermentação, secagem e adição de probióticos em 

vários tipos de alimentos. E além desses métodos a composição e características 

intrínsecas, como pH e atividade de água em queijos podem ser considerados 

protetores para a manutenção e viabilidade dos probióticos, seja durante a produção 

ou estocagem (VINDEROLA et al., 2000). Em contrapartida, a matriz alimentar pode 

afetar muito a viabilidade de probióticos, sendo a capacidade de tamponamento da 

matriz indiscutivelmente um fator crítico (BURGAIN et al., 2013; FARNWORTH; 

CHAMPANHE, 2010).  

Para ser um alimento probiótico, os microrganismos probióticos devem manter 

a viabilidade durante o armazenamento e a vida útil dos produtos, e sobreviver ao 

ambiente adverso durante a passagem no sistema digestório (EL-SALAM; EL-

SHIBINY, 2015; HILL et al., 2014). Portanto, devem ser avaliadas cuidadosamente a 

matriz alimentar e a cepa probiótica mais adequadas, para promover o efeito desejado 

(NEFFE-SKOCIŃSKA et al., 2018). Embora haja consenso de que concentrações > 

106 - 107 UFC g-1 ou mL-1 de probióticos são suficientes (CAPELA; HAY; SHAH, 2006; 
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PAPADOPOULOU et al., 2018, SOHAIL et al., 2012; TALWALKAR; KAILASAPATHY, 

2004), as concentrações para o efeito benéfico dependem de cada linhagem de 

probiótico e devem ser validadas individualmente (BRASIL, 2018b, 2019).  

A matriz alimentar pode favorecer a viabilidade dos probióticos quando estão 

no alimento, mas são os prebióticos que melhoram a viabilidade e estimulam 

ativamente a microbiota benéfica no intestino (PANDEY; NAIK; VAKIL, 2015; SIP; 

GRAJEK, 2009). Tratando-se do histórico dos prebióticos, Rettger e Cheplin (1921), 

pioneiramente, descreveram estudos com seres humanos em que verificaram que a 

microbiota intestinal foi enriquecida com lactobacilos após o consumo de carboidratos 

(lactose e dextrina). A descoberta de que o cólon era dominado por microrganismos 

anaeróbios, muitos dos quais obtém energia fermentando substratos da dieta, 

precedeu pesquisas fundamentais em projetos de microbiomas (DUBOS et al., 1965; 

GIBSON et al., 2017; SAVAGE, 1977). 

 O conceito de prebiótico foi definido pela primeira vez em 1995 como um 

“ingrediente alimentar não digerível que afeta beneficamente o hospedeiro ao 

estimular seletivamente a multiplicação e/ou a atividade de bactérias já residentes no 

cólon” (GIBSON; ROBERFROID, 1995). Em 2016 a definição de prebiótico foi revista 

por um painel de especialistas da Associação Científica Internacional de Probióticos 

e Prebióticos, modificando-a para “um substrato que é utilizado seletivamente pelos 

microrganismos hospedeiros que conferem um benefício à saúde”. Assim foi 

expandido o conceito de prebióticos, que agora inclui, possivelmente, substâncias que 

não sejam carboidratos, aplicações em locais do corpo que não sejam o sistema 

digestório e diversas categorias além de alimentos; porém a exigência de mecanismos 

seletivos mediados pela microbiota foi mantida (GIBSON et al., 2017). 

O termo "substrato" foi escolhido pelo significado de uma substância na qual 

ou a partir da qual um organismo obtém sua nutrição (por exemplo, por 

decomposição fermentativa do substrato); esse termo está alinhado com a 

palavra "utilizado" e implica em "crescimento através da nutrição”, excluindo, 

portanto, microrganismos viáveis e agentes antimicrobianos como prebióticos 

(GIBSON et al., 2017). 

O alvo dos prebióticos é a microbiota benéfica associada a humanos e animais 

e objetiva a melhoria da saúde. Os prebióticos são substratos não utilizáveis pelo 

hospedeiro mas que servem como nutrientes seletivos para os microrganismos 

benéficos do hospedeiro, incluindo cepas probióticas administradas e microrganismos 

indígenas  nativos ou residentes. Portanto, os prebióticos diferem da maioria das fibras 
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alimentares por servirem de substrato seletivamente para os microrganismos 

benéficos do hospedeiro; enquanto as fibras menos fermentáveis - insolúveis -  tais 

como protopectinas, celulose e xilanos estimulam a multiplicação de uma ampla 

variedade de microrganismos intestinais. Certas fibras fermentáveis solúveis são 

prebióticos candidatos, e alguns outros tipos de fibra alimentar podem ser prebióticos, 

desde que sejam comprovadamente utilizados seletivamente pela microbiota 

hospedeira e promovam benefícios fisiológicos. A categorização das fibras como 

prebióticos é complicada pelo fato de que uma fibra alimentar pode ser prebiótica em 

um hospedeiro, mas não em outro (DELCOUR et al., 2016; GIBSON et al., 2017). 

Conforme o diagrama da Figura 1, os prebióticos não são as únicas substâncias 

que podem afetar a microbiota. Atualmente, os prebióticos estabelecidos são 

baseados em carboidratos, mas outras substâncias, como polifenóis e ácidos graxos 

poliinsaturados convertidos nos respectivos ácidos graxos conjugados podem se 

encaixar na definição atualizada, assumindo o peso convincente das evidências no 

hospedeiro alvo (GIBSON et al., 2017). 

De acordo com Gibson et al. (2017) o prebiótico não deve ser amplamente 

metabolizado ou degradado pelas enzimas do hospedeiro alvo, mas provocar um 

metabolismo tendencioso em direção a microrganismos da microbiota residente 

promotores de saúde. Os prebióticos devem ser utilizados seletivamente e ter 

evidências adequadas de benefícios à saúde do hospedeiro alvo, assim como, os 

benefícios devem ser documentados para que uma substância seja considerada 

prebiótica.Os prebióticos têm o potencial de melhorar a saúde humana e animal e 

reduzir o risco de doenças através da alteração seletiva da composição ou função da 

microbiota intestinal. Atualmente incluem benefícios para o sistema digestório 

(inibição de patógenos, estimulação imunológica, etc.), cardiometabolismo (redução 

dos níveis de lipídios no sangue, efeitos sobre a resistência à insulina, etc.), saúde 

mental (metabolitos que influenciam a função cerebral, energia e cognição) e ossos 

(biodisponibilidade mineral), entre outros, sendo estes de foram direta (pelo prebiótico 

em si, enquanto fibra) ou indireta (pelos microrganismos benéficos que são 

favorecidos pelo prebiótico). 

Para superar possíveis dificuldades de sobrevivência dos probióticos foram 

desenvolvidos os simbióticos (GIBSON et al., 2017). A combinação entre probióticos 

e prebióticos beneficia a saúde do hospedeiro, melhorando a multiplicação e 

desenvolvimento do metabolismo de bactérias benéficas presentes no sistema 
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digestório (SALGADO, 2017). Assim no sistema digestório os prebióticos servem de 

alimento para os probióticos (GIBSON et al., 2017). Mas o conceito de simbiótico foi 

proposto por Gibson e Roberfroid (1995) a fim de caracterizar alguns alimentos 

colônicos - combinação de probióticos e prebióticos - com propriedades nutricionais 

interessantes que tornaram esses compostos candidatos à classificação como 

ingredientes alimentares funcionais que melhoram a saúde.  

 

 

 
Figura 1. Distinção do que é considerado um prebiótico de acordo com a definição proposta pelo painel 
de especialistas da Associação Científica Internacional de Probióticos e Prebióticos.  
 
* A figura mostra os prebióticos candidatos e aceitos. O FOS (fruto-oligossacarídeos) e o GOS (galacto-
oligossacarídeos) são os prebióticos mais pesquisados e “aceitos”, mas com relação ao restante dos 
prebióticos os níveis de evidência atualmente variam. 
CLA: ácido linoléico conjugado; PUFA: ácido graxo poli-insaturado; MOS: mananoligossacarídeo; XOS: 
xilo-oligossacarídeo. 
 
Fonte: GIBSON et al., 2017. 

 

Probióticos, prebióticos e simbióticos têm efeitos sistêmicos no metabolismo da 

saúde e no sistema imunológico do hospedeiro. Um pré-requisito para a seleção 

simbiótica deve ser a utilização de prebióticos específicos para probióticos 

específicos, a fim de manter uma boa sinergia entre os dois e maximizar os efeitos 

benéficos. Como exemplo têm-se os frutanos, que quando junto com probióticos são 

capazes de melhorar a viabilidade dos mesmos (PANDEY; NAIK; VAKIL, 2015). 



32 

 

Para o desenvolvimento de novos simbióticos deve-se atentar que existem 

diferenças consideráveis nos padrões de utilização de carboidratos bacterianos entre 

as diferentes cepas, bem como nas espécies. A definição de simbiótico foi atualizada 

pela International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) 

recentemente, passando a ser considerado como "uma mistura compreendendo 

microrganismos vivos e substrato(s) utilizado(s) seletivamente por microrganismos 

hospedeiros que confere um benefício à saúde do hospedeiro". Dentro desta 

definição, microrganismos ‘hospedeiros’ compreendem microrganismos autóctones 

(residentes ou colonizadores do hospedeiro) e alóctones (aplicados externamente, 

como probióticos), qualquer um dos quais podem ser alvos para o substrato contido 

no simbiótico (SWANSON et al., 2020). 

Conforme pode ser observado na Tabela 1 o número de estudos com alimentos 

potencialmente simbióticos cresceu nos últimos anos. As cepas probióticas mais 

utilizadas pertencem: Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp., S. boulardii, B. coagulans 

e os prebióticos são fruto-oligossacarídeos, galacto-oligossacarídeos, xilo-

oligossacarídeos, inulina, prebióticos de fontes naturais como raízes de chicória e 

yacon (PANDEY; NAIK; VAKIL, 2015). 

 
Tabela 1- Exemplos de estudos de alimentos potencialmente simbióticos. 

 
Alimento estudado Probiótico Prebiótico Referência 

Iogurte L.acidophilus; L. casei; 
L. rhamnosus; B. spp 

amido resistente (Hi-
maize®); FOS; inulina 

Capela; Hay; Shah, 
2006 

Cream cheese L. paracasei subsp. 
Paracasei 

inulina Buriti et al., 2007 

Sorvete L. casei; B. lactis amido resistente Homayouni et al., 2008 

Queijo petit-suisse L. acidophilus; B. 
animalis subsp. Lactis 

oligofrutose; inulina Cardarelli et al., 2008 

Leite desnatado 
fermentado 

L. acidophilus; L. 
rhamnosus; B. lactis 

inulina Oliveira et al., 2009 

Bebida láctea 
fermentada 

L. acidophilus; B. spp extrato hidrossolúvel de 
soja 

Fiorentini et al., 2011 

Queijo branco macio L. johnsonii; L. hilgardii; 
L. curvatus 

dextrina; polidextrose Effat et al., 2012 

Queijo L. casei; B. lactis;  FOS; inulina Rodrigues et al., 2012 

Cream cheese L. acidophilus; B. 
animalis 

inulina Alves et al. 2013 

Sorvete de iogurte L. acidophilus; B. 
animalis 

FOS; Ahmadi et al., 2014 

Iogurte de soja com 
Okara 

L. acidophilus; B. 
animalis 

inulina Bedani et al., 2014 

Doogh – bebida 
gelada salgada à 
base de iogurte 

L. plantarum inulina Hashemi et al., 2015 

Continua… 
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Alimento estudado Probiótico Prebiótico Referência 

Pão de hamburguer L. acidophilus; L. casei inulina Seyedain-Ardabili; 
Sharifan; Tarzi, 2016 

Sorvete de maçã L. acidophilus; B. 
animalis 

FOS; isolado de 
proteína de soro com 
inulina (WPI) 

Matias et al., 2016 

Queijo petit-suisse L. acidophilus; B. 
animalis 

FOS; inulina Padilha et al., 2016 

Bebida de soro de 
leite 

B. breve; B. 
pseudocatenulatum 

inulina Baruzzi et al., 2017 

Leite fermentado L. acidophilus; B. lactis farinha de banana 
verde orgânica 

Batista et al., 2017 

Suco e nectar de 
cenoura e laranja 

L. acidophilus inulina Valero-Cases; Frutos, 
2017 

Yacon seco L. casei yacon (rica em frutanos) Leone et al., 2017 

Suco de laranja L. paracasei ssp 
paracasei 

oligofrutose Da Costa et al., 2017 

Sorvete L. acidophilus farinha de yacon Parussolo et al., 2017 

Margarina B. animalis inulina De Souza; Gioielli; 
Saad, 2017 

Extrato de soja B. longum FOS; polidextrose Mondragón-Bernal et 
al., 2017 

Sorvete 
 

L. casei frutos brancos e azuis 
escuros de Myrtus 
communis 

Öztürk; Demirci; Akin, 
2018 

Sorvete de leite de 
ovelha 

L.casei inulina Balthazar et al., 2018 

Queijo feta grego B. animalis subsp. 
Lactis; L. reuteri 

inulina; FOS; lactulose Speranza et al. 2018 

Queijo semi-duro L. paracasei FOS Langa et al., 2019 

Suco de yacon L. acidophilus yacon (rica em frutanos) Dahal; Ojha; Karki, 2020 

L. = Lactobacillus; B. = Bifidobacterium 

FOS = fruto-oligossacarídeos 

 

2.2.1 Aplicação de microrganismos probióticos em produtos lácteos - ênfase 

para queijos 

 

A Desk Research ABIQ (2019) estimou que no Brasil a produção total de 

queijos foi de 1.178.510 toneladas em 2019, sendo que de commodities intermediárias 

(queijos frescos, fundidos, processsados, requeijão cremoso, minas padrão e meia 

cura, parmesão ralado e coalho) foi de 299.923 toneladas. Pelas estimativas da 

Associação Brasileira das Indústria de Queijo (ABIQ), o consumo per capita de queijos 

no Brasil deverá alcançar 11 quilos, em média, em 2030, pois cresceu 76% entre 2005 

e 2013. Acredita-se que os fatores que mais contribuíram para o crescimento do 

mercado de queijos foram o aumento da população e do poder aquisitivo do 

consumidor e a mudança dos hábitos alimentares decorrentes dessas evoluções. 

Mais pessoas, de todas as classes sociais, passaram a consumir queijo e em maior 
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quantidade nas refeições em casa e fora de suas residências (aumentando a 

demanda por queijos pelos serviços de alimentação) (BRASIL DAIRY TRENDS 2020, 

2017; MILKPOINT, 2014). 

No Brasil, a comercialização de produtos alimentícios contendo probióticos é 

limitada em comparação com outros países. Comumente nas bases lácteas iogurtes 

e leites. A fim de obter melhor colocação do produto e integrar o mercado de 

probióticos, outras matrizes como cereais, queijos, chocolates, sucos, salsichas e 

biscoitos podem ser adicionadas de probióticos (SALGADO, 2017 p. 204; 

VANDENPLAS; HUYS; DAUBE, 2015). Conforme observado na Tabela 2 foi estudado 

o uso de probióticos em vários produtos alimentícios, incluindo lácteos, produtos 

cárneos, bebidas, produtos cereais, produtos de frutas e vegetais e produtos de 

panificação. 

 No mundo há uma ampla variedade de tipos de queijos produzidos, o que os 

torna atrativo e facilita fazerem parte da dieta de longo prazo dos consumidores. 

Comparados aos leites fermentados e aos iogurtes, os queijos são matrizes 

promissoras para carrear e manter a estabilidade dos probióticos até o momento do 

consumo (KARIMI; MORTAZAVIAN; CRUZ, 2011). 

 
Tabela 2- Produtos alimentícios como exemplos de veículos de entrega de microrganismos probióticos.  
 

Produto estudado Probiótico Referência 

Lácteos   
sorvete de iogurte L. acidophilus; B. animalis Ahmadi, et al., 2014 
cream cheese L. acidophilus; B. animalis Alves et al., 2013 
Iogurte B. longum Amakiri; Thantsha, 2016 
sorvete de leite de ovelha L.casei Balthazar et al., 2018 
leite fermentado L. acidophilus; B. lactis Batista et al., 2017 
iogurte de soja com Okara L. acidophilus; B. animalis Bedani et al., 2014 
queijo Itálico L. acidophilus; L. rhamnosus Blaiotta et al., 2017 
Sorvete L. acidophilus; B. lactis Boscarioli, 2010 
cream cheese L. paracasei subsp. paracasei Buriti et al., 2007 
queijo petit-suisse L. acidophilus; B. animalis 

subsp. lactis 
Cardarelli et al., 2008 

queijo prato L. acidophilus; B. animalis Chaves; Gigante, 2016 
leite fermentado; leite 
fermentado enriquecido com 
romã 

L. casei; L. curvatus; L. 
helveticus; L. lactis subsp 
lactis; L. paracasei subsp 
paracasei; L plantarum; L. 
reuteri; L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus; L. sakei subsp. 
carnosus 

Cano-Lamadrid et al., 2017 

Iogurte B. bifidum Chen et al., 2017 
sorvete de butiá B. lactis Cruxen et al., 2017 
queijo macio pasta filata L. rhamnosus Cuffia et al., 2017 
queijo Minas frescal L. casei Zhang Dantas et al., 2016 
Iogurte L. casei Demirci et al., 2017 

Continua… 
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Produto estudado Probiótico Referência 

leite fermentado L. casei Dimitrellou et al., 2016 
Iogurte L. casei subsp. casei Donthidi; Tester; Aidoo, 2010 
leite de cabra fermentado L. acidophilus; L. rhamnosus Dos Santos et al., 2017 
queijo branco macio L. johnsonii; L. hilgardii; L. 

curvatus 
Effat et al., 2012 

sorvete de cajá amarelo 
fermentado 

L. acidophilus Favaro-Trindade et al., 2007 

queijo Minas L. acidophilus Felicio et al., 2016 
sobremesa láctea L. acidophilus Fernandes et al., 2013 
bebida láctea fermentada L. acidophilus; B. spp Fiorentini et al., 2011 
Sorvete L. casei; B. lactis Homayouni et al., 2008 
Iogurte L. acidophilus Iyer; Kailasapathy, 2005 
Iogurte L. acidophilus; B. lactis Kailasapathy, 2006 
iogurte suplementado com frutas L. rhamnosus Kumar; Kumar, 2016 
queijo semi-duro simbiótico L. paracasei  Langa et al., 2019 
Iogurte L. acidophilus Machado et al., 2017 
sorvete de maçã L. acidophilus; B. animalis Matias et al., 2016 
leite desnatado fermentado L. acidophilus; L. rhamnosus; 

B. lactis 
Oliveira et al., 2009 

Sorvete L. casei Öztürk; Demirci; Akin, 2018 
Sorvete L. acidophilus Parussolo et al., 2017 
Queijo L. casei; B. lactis;  Rodrigues et al., 2012 
queijo Pecorino L. acidophilus; B. longum; B. 

lactis 
Santillo et al., 2014 

queijo prato L. casei; Lactococcus lactis Silva H. et al., 2018 
queijo branco salgado L. paracasei Terpou et al., 2018 
iogurte L. acidophilus Vianna et al., 2017 
leite fermentado L. acidophilus; B. animalis Wang et al., 2017  

Cereais   
cereais em flocos B. animalis subsp lactis Hajduk et al., 2009 
mistura de cereais secos L.acidophilus; L. bulgaricus; 

L. fermentum 
Moumita et al., 2017 

Frutas e vegetais   
suco de laranja L. paracasei subsp paracasei Da Costa et al., 2017 
suco de yacon L. acidophilus Dahal; Ojha; Karki, 2020 
suco e nectar de cenoura e 
laranja 

L. acidophilus Valero-Cases; Frutos, 2017 

Cárneos   
salame bovino L. plantarum Blaiotta et al., 2017 
linguiça cozida Bacillus subtilis var. Natto Jafari et al., 2017 
linguiça fermentada L. reuteri Muthukumarasamy; Holley, 

2006 

Panificação   

pão de hamburguer; pão branco L. acidophilus; L. casei Seyedain-Ardabili; Sharifan; 
Tarzi, 2016 

Pão L. plantarum Zhang et al., 2018 

 

 Os queijos são bons protetores contra as severas condições gastrointestinais, 

pois comparados aos iogurtes e leites fermentados possuem pH mais alto e acidez 

titulável e teor de oxigênio mais baixos. Também possuem boa capacidade de 

tamponamento, maior disponibilidade de nutrientes e uma matriz com textura sólida e 

densa, bem como um alto teor de gordura que protege as células probióticas contra 

fatores prejudiciais (KARIMI; MORTAZAVIAN; CRUZ, 2011).  
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De acordo com Brasil Dairy Trends 2020 (2017), o mercado global de 

ingredientes lácteos foi avaliado em US$ 43,3 bilhões em 2014 e estava projetado 

para apresentar uma taxa anual de crescimento de 5,6%, entre 2015 e 2020.  

Pesquisas realizadas pela Mintel (agência líder mundial de inteligência de 

mercado e que fornece perspectiva sobre as economias globais e locais permitindo 

que empresários tomem melhores decisões de negócios) relatam que a produção de 

queijos Mussarela, Minas Frescal e Prato apresentou crescimento contínuo no período 

de 2010 e 2013, e a evolução do consumo de queijos no Brasil cresceu de 3,5 

kg/habitante/ano em 2010 para 5,3 kg/habitante/ano em 2013 (BRASIL DAIRY 

TREND 2020, 2017; CARVALHO et al., 2015). 

 Nos últimos anos tem ocorrido a valorização de produtos lácteos com 

ingredientes probióticos, prebióticos e outras fibras. Isso se deve aos seus benefícios 

para a saúde, tais como a regulação do sistema digestório e o equilíbrio do organismo 

como um todo, que provoca a sensação de bem-estar. Dentre os queijos, os 

processados ou fundidos são a categoria em que mais facilmente se faz a adição de 

prebióticos e outras fibras devido às etapas características de obtenção (BRASIL 

DAIRY TREND 2020, 2017). 

 Em âmbito internacional há estudos de pesquisa e desenvolvimento de queijos 

com microrganismos probióticos, podendo-se citar: queijo (RODRIGUES et al., 2012; 

TERPOU et al., 2017a), queijo branco Iraniano (MAHMOUDI; KHOSROWSHAHI; 

ZOMORODI, 2012; MIRZAEI; POURJAFAR; HOMAYOUNI, 2012; ZOMORODI et al., 

2011), queijo branco salgado (LIU et al., 2017; ÖZER et al., 2009; TERPOU et al., 

2018), queijo Cheddar (AMINE et al., 2014; GARDINER et al., 2002), queijo coalho de 

cabra (BEZERRA et al., 2016, 2017; GARCIA et al., 2012; GOMES DE OLIVEIRA et 

al., 2014), queijo cottage (ABADÍA-GARCÍA et al., 2013; DAL BELLO et al., 2012), 

queijo de cabra cremoso (BARBOSA et al., 2016), queijo de soro (DIMITRELLOU et 

al., 2017), queijo Feta (PAPADOPOULOU et al., 2018), queijo Fiordilatte (CUFFIA et 

al., 2017), queijo fresco (VINDEROLA et al., 2009), Queijo Italico (BLAIOTTA et al., 

2017), queijo Kasar (ÖZER; UZUN; KIRMACI, 2008), queijo Minas (FELICIO et al., 

2016), queijo Minas frescal (DANTAS et al., 2016; RIBEIRO; SIMÕES; JURKIEWICZ, 

2009), queijo Minas frescal de búfalo (VERRUCK, 2015a, 2015b), queijo myzithra 

(SCHOINA et al., 2015), queijo Mozzarella (ORTAKCI et al., 2012), Queijo Oaxaca 

(RODRÍGUEZ-HUEZO et al., 2014), queijo ovino Argentino (PEROTTI et al., 2014), 

queijo Pecorino (SANTILLO et al., 2012, 2014), queijo Prato (CICHOSKI et al., 2008; 
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CHAVES; GIGANTE, 2016; SILVA et al., 2017; SILVA H. et al., 2018), queijo 

processado (EHSANNIA; SANJABI, 2016), queijo tipo Holandês (ALJEWICZ; 

CICHOSZ, 2015; BIELECKA; CICHOSZ, 2017), queijo Petit suisse (SANTOS et al., 

2012), queijo UF - Iran (NEJATI et al., 2017), e, ricota de cabra (MEIRA et al., 2015). 

No Brasil não foi identificada a comercialização de queijos com probióticos e 

prebióticos, mas nas plataformas de pesquisa observa-se alguns estudos brasileiros 

publicados para queijo cottage (ARAÚJO et al., 2010), cream cheese (ALVES et al., 

2008, 2013), cream cheese fresco (BURITI et al., 2007), queijo Minas frescal 

(SANTOS et al., 2015), e, queijo Petit-suisse (CARDARELLI et al., 2008). E 

internacionalmente há estudos publicados para cream cheese (SPERANZA et al., 

2018), queijo (RODRIGUES et al., 2012), queijo Fiordilatte (ANGIOLILLO et al., 2014), 

queijo macio branco (EFFAT et al., 2012), queijo processado (SOŁOWIEJ et al., 2015) 

e queijo semi-duro (LANGA et al., 2019). 

Apesar de vários estudos de uso de probióticos em diferentes tipos de queijo, 

até o momento no Brasil o Minas frescal ainda é o único comercializado. NA forma 

tradicional, o queijo Minas frescal é um dos queijos mais populares e o mais produzido 

no Brasil (75% do total de queijos). Apresenta alto teor de umidade, massa branca, 

consistência mole, textura fechada com algumas olhaduras irregulares, sabor suave 

a levemente ácido (pH variando geralmente de 5,0 a 5,3). É obtido por meio de 

coagulação enzimática do leite com coalho e/ou outras enzimas coagulantes 

apropriadas, que pode ser complementada ou não com ação de bactérias lácticas 

específicas (RIBEIRO; SIMÕES; JURKIEWICZ, 2009; SANTOS et al., 2015; SILVA, 

2016a).  

 O queijo Minas frescal é um queijo sem nenhuma maturação e conforme a 

Portaria N° 352/1997 e Instrução Normativa N° 4/2004 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), é um queijo semi-gordo (25,0% a 44,9% de 

matéria gorda no extrato seco), de muito alta umidade (não inferior a 55,0%) e a ser 

consumido fresco (BRASIL, 1996; 1997a; 2004). Uma vez que o queijo seja produzido 

sob ótimas condições higiênico-sanitárias e mantido a 4,0°C, é capaz de atingir o 

período de 30 dias de vida útil (SANGALETTI, 2007). Tais características o tornam um 

alimento próprio para a incorporação de microrganismos probióticos.   

 De acordo com o estudo de revisão de Karimi, Mortazavian e Cruz (2011), há 

vários fatores que podem afetar a viabilidade de microrganismos probióticos em 

queijos, sendo: 
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 Seleção do tipo de cepa probiótica e sua preparação: devem ser compatíveis 

com as especificações de cada tipo de queijo; 

 Composição: pH e acidez, oxigênio molecular, peróxido de hidrogênio, sal e 

açúcares, aditivos alimentares, teor de umidade, disponibilidade de nutrientes, 

promotores e inibidores de crescimento, oxigênio dissolvido e 

microencapsulação; 

 Maturação e armazenamento: reações de glicólise, lipólise, proteólise, 

produção de ácido linoleico conjugado (CLA), proliferação de bactérias não 

patogênicas e teor de ácidos graxos.  

 Temperatura de maturação e armazenamento; 

 Embalagem: tipos de material, espessura, permeabilidade ao oxigênio, 

condições de embalagem, embalagem ativa; 

 Fatores extrínsecos de produção: tratamento térmico (temperaturas 

escaldantes) e procedimento de cozimento (nos que maturam); drenagem; 

temperaturas de incubação e armazenamento, fresagem (no tipo Cheddar), tipo 

e método de inoculação, taxa de resfriamento. 

Frente a diversas variáveis, optou-se por focar a presente pesquisa em (i) 

avaliar a temperatura de armazenamento dos queijos; (ii) verificar se a encapsulação 

é fator determinante para a manutenção da viabilidade dos microrganismos 

probióticos em produtos lácteos e (iii) predizer o comportamento das bactérias ácidos 

láticas (como preditor de microrganismos probióticos) em queijos. 

 

2.2.2 Temperatura de armazenamento de queijos probióticos 

 

O valor comercial e a aceitabilidade do queijo dependem mais da presença de 

atributos do que da ausência de defeitos. A indústria queijeira objetiva principalmente 

atingir os perfis de atributos de qualidade desejados e mantê-los de forma consistente. 

Os atributos do queijo incluem seus aspectos sensoriais, funcionais e tecnológicos e 

são afetados pelas características estruturais, de composição e ainda pelas condições 

de armazenamento (AQUARONE et al., 2001). 

 O queijo Minas frescal, por sua característica de alta umidade, tem sua 

preservação e qualidade afetadas em temperaturas elevadas (> 8°C); e quando 

contém microrganismos probióticos e estiver exposto à estas condições, poderá haver 

alteração sensorial do produto. Não prejudicarão a saúde do consumidor, mas podem 
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tornar o queijo desagradável sensorialmente e em aparência, tais como, cor pálida, 

odor e gosto rançoso, textura granulada, entre outros (VINDEROLA et al., 2009), 

gerando automaticamente rejeição sensorial do produto pelo consumidor, que passa 

a considerá-lo como "estragado".  

Em contrapartida, no estudo de Angiolillo et al. (2014), mesmo em diferentes 

temperaturas de armazenamento, houve uma melhora do sabor final do produto e 

prolongamento de sua vida útil. Nesse caso, foi desenvolvido um queijo Fiordilatte 

simbiótico, onde o microrganismo probiótico (Lactobacillus rhamnosus) foi revestido 

com alginato de sódio comestível, além da adição de prebiótico fruto-oligossacarídeos 

(FOS) no queijo. A fim de avaliar a qualidade global dos queijos, os mesmos foram 

expostos a três temperaturas isotérmicas: 4,0°C como temperatura de refrigeração, 

9,0°C como o abuso térmico moderado e 14,0°C como abuso térmico. Os autores 

verificaram que os resultados da viabilidade das bactérias ácido láticas no produto 

funcional permaneceu acima do limite recomendado (neste estudo), 107 unidades 

formadoras de colônias por grama (UFC g-1) durante todo o período de 

armazenamento em todos os ensaios experimentais, com contagens médias de 

4,52×107 UFC g-1 a 4,0°C, 3,42×107 a 9,0°C e 4,62×107 a 14,0°C. Além disso, a adição 

de microrganismos probióticos e revestidos por prebióticos provocou um leve efeito 

antimicrobiano contra Pseudomonas spp. e Enterobacteriaceae, melhorarando o 

sabor final do produto e prolongando sua vida útil.  

 Para queijos Minas frescal, Mussarela (umidade entre 55 e 60% m/m) e ricota 

a legislação brasileira regulamenta que a temperatura de conservação deverá ser 

mantida não superior a 8,0°C (BRASIL, 1997a; 1997c; 2020a); para cream cheese 

não superior a 10°C (BRASIL, 2020c); e para os queijos Prato, minas padrão e 

provolone de média e alta umidade não superior a 12,0ºC (BRASIL, 1997b; 2020b; 

2020d). O regulamento técnico do queijo Mussarela estabelece que o mesmo deverá 

ser conservado, até e durante a sua expedição, a uma temperatura não superior a 

12,0ºC e, no caso de conteúdo de umidade compreendidos entre 55 e 60% m/m, a 

mesma não excederá aos 8,0ºC (BRASIL, 1997c). Vale ressaltar que a faixa de 

temperatura a ser utilizada nos estudos deve ser coerente, respeitando o tipo de queijo 

a ser elaborado. 

 Não é hábito dos pesquisadores utilizar temperaturas não isotérmicas durante 

o estudo de vida útil dos queijos desenvolvidos, visto pela infrequência nas 

publicações. Vinderola et al. (2009), em estudo de queijo fresco probiótico 
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comercializado na Argentina, utilizaram duas temperaturas de refrigeração 

isotérmicas para avaliar a qualidade dos queijos durante a vida útil (5,0°C e 12,0°C), 

e foi observado que as bactérias probióticas mantiveram sua viabilidade na 

temperatura de 12,0°C (comumente encontrada em expositores refrigerados em 

supermercados), mas consequentemente havia alterações sensoriais em virtude da 

produção de metabólitos pelo microrganismo probiótico. 

No estudo de Papadopoulou et al. (2018), queijos Feta foram expostos a 

temperaturas isotérmicas de 4,0 e 12,0°C e o microrganismo probiótico (Lactobacillus 

plantarum T571) foi detectado em quantidade adequada ( ≥ 6 log UFC g-1) até o final 

da vida útil (9 meses). Vale ressaltar que os resultados demonstraram que até 73% 

dos isolados no início do armazenamento pertenciam a L. plantarum T571 e no final 

do armazenamento a 4,0°C, 90%, enquanto que no armazenamento a 12,0°C apenas 

14% dos isolados pertenciam à L. plantarum T571. 

No estudo de Gorrasi et al. (2016) não foi desenvolvido queijo probiótico, mas 

os mesmos utilizaram o abuso térmico de 18,0°C para queijo Mozzarella, a fim de 

testar um novo sistema de empacotamento antimicrobiano, como revestimento ativo 

em um filme comercial de polietileno tereftalato (PET) contra bactérias de deterioração 

do queijo. Resultados experimentais mostraram um aumento no prazo de validade 

microbiano do queijo mozzarella embalado em cerca de 20 dias, confirmando que o 

revestimento ativo investigado pode exercer um efeito inibitório sobre os 

microrganismos responsáveis pelos fenômenos de deterioração, sem afetar a 

microbiota funcional do produto. 

 

2.2.3 Encapsulação de microrganismos probióticos para aplicação em queijos 

 

A microencapsulação é uma das técnicas que tem se mostrado efetiva no 

aumento da viabilidade de bactérias probióticas, pois as protege do ambiente e pode 

mesmo estar envolvida em simbiose, já que alguns dos materiais de cobertura 

empregados são também usados como prebióticos. Embora alginato seja muito 

utilizado, há uma grande variedade de materiais de cobertura (BRASIL DAIRY 

TRENDS 2020, 2017). 

A encapsulação é um processo que objetiva aprisionar qualquer substância em 

um material para a produção de partículas com um diâmetro de alguns nanômetros a 

alguns milímetros. A substância encapsulada é referida como material do núcleo. O 
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termo "revestimento" ou "casca" é usado para a matriz na qual o material do núcleo é 

disperso. O material transportador é capaz de formar uma barreira para proteger a 

substância encapsulada. Para o encapsulamento de microrganismos probióticos deve 

ser utilizado material transportador de grau alimentício (CHAMPAGNE; 

KAILASAPATHY, 2008; SARAO; ARORA, 2017; ZUIDAM; SHIMONI, 2009). 

O encapsulamento das células probióticas é geralmente realizado para 

proteger as células vivas dos microrganismos probióticos contra um ambiente 

desfavorável ou adverso (CHAMPAGNE; KAILASAPATHY, 2008; SARAO; ARORA, 

2017; ZUIDAM; SHIMONI, 2009). Além disso, é uma aplicação prática que têm grande 

possibilidade de prolongar a vida útil (KAVITAKE et al., 2018). 

Existem diferentes tipos de encapsulantes, mas os dois tipos mais comuns são 

o tipo de reservatório e o tipo de matriz. No tipo de reservatório, uma concha está 

presente ao redor do material do núcleo e, portanto, o termo "cápsula" também é 

usado para esse tipo. E no tipo de matriz, o agente ativo é disperso sobre o material 

transportador, que também pode ser encontrado na superfície. Quando esses dois 

tipos se combinam resultam em outro tipo de encapsulado, em que o agente ativo é 

recoberto por um revestimento (SARAO; ARORA, 2017; ZUIDAM; SHIMONI, 2009;). 

A tecnologia de microencapsulação, de modo geral, é baseada na imobilização 

da bactéria no interior de uma matriz que mantém sua integridade estrutural por um 

tempo apropriado, até que seja degradada e as células liberadas no intestino. A 

microencapsulação é uma técnica que tem recebido considerável atenção como modo 

de prover às células probióticas uma barreira física para protegê-las durante o 

processamento, armazenamento e ingestão (BRASIL DAIRY TRENDS 2020, 2017; 

KENT; DOHERTY, 2014).  

A técnica de microencapsulação a ser selecionada e a cobertura das cápsulas 

por outro material (encapsulação dupla) têm grande influência na viabilidade da 

bactéria probiótica, isto é, a viabilidade bacteriana depende muito do tipo e da 

concentração do material de cobertura e do tipo de bactéria (esporulada ou não 

esporulada) envolvida. Apesar dos avanços nas técnicas de microencapsulação e 

suas aplicações, os estudos envolvendo bactérias probióticas esporuladas são 

escassos, embora essas espécies sejam inerentemente termorresistentes (BRASIL 

DAIRY TRENDS 2020, 2017; CORONA-HERNANDEZ et al., 2013). 

Muitos processos de encapsulamento se baseiam em primeiro fazer as 

gotículas do ativo (em forma de gás, líquido ou pó) e essas gotículas são 
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subsequentemente cercadas por material na fase gasosa ou líquida através de 

diferentes processos físico-químicos, tais como: spray-drying, revestimento de leito 

fluido, spray chilling/cooling, injeção por fusão, extrusão por fusão, emulsificação, 

preparação de emulsões com multicamadas, coacervação, preparação de 

microesferas por extrusão ou queda, preparação de microesferas por emulsificação, 

co-extrusão, complexação por inclusão, aprisionamento de lipossomas, encapsulação 

por expansão rápida de fluído supercrítico (RESS), liofilização ou secagem a vácuo e 

preparação de nanopartículas (esse último não é possível para encapsular 

microrganismos probióticos em função das dimensões dos microrganismos, que 

superam a escala nano) (ZUIDAM; SHIMONI, 2009).  

Embora as tecnologias existentes para encapsulamento em escala laboratorial 

sejam eficazes, em larga escala ainda existem vários desafios a serem vencidos a 

partir de pesquisas na microencapsulação de microrganismos para aplicação em 

alimentos. Alguns desses desafios são: a seleção de técnica e materiais de 

encapsulamento apropriados, o controle do custo do processo, além do tamanho ideal 

das células encapsuladas (a fim de oferecer proteção aos microrganismos probióticos 

sem prejuízo às qualidades sensoriais do produto onde são adicionadas). Estudos 

futuros devem focar na aplicação dos resultados de laboratório na escala industrial e 

serem orientados para abranger também a estabilidade das células durante o trânsito 

intestinal, bem como no armazenamento durante a vida útil (BRASIL DAIRY TRENDS 

2020, 2017; KAVITAKEA et al., 2018).  

A microencapsulação para o desenvolvimento de alimentos com propriedades 

funcionais é uma área ativa de pesquisa com muitas variações nos métodos e 

materiais. O polímero deve ser propício à viabilidade celular e compatível com o 

alimento em que vai ser adicionado para que seja um material de encapsulação 

adequado. Há materiais, como as proteínas lácteas e vegetais, que requerem 

pesquisas adicionais para verificar sua adequação em escala industrial, apesar de 

serem materiais de bom desempenho para a encapsulação, para a proteção celular 

no estômago e liberação no intestino. Já do ponto de vista regulatório, a inclusão 

desses tipos de materiais (proteínas) não é um problema, pois além de aumentarem 

o valor biológico intrínseco do produto em que são adicionados são considerados 

status ‘GRAS’ - Geralmente Reconhecido como Seguro (LAKKIS, 2007; KENT; 

DOHERTY, 2014; BRASIL DAIRY TRENDS 2020, 2017). 
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Há alguns estudos que tratam de imobilização ou encapsulação de 

microrganismos probióticos e inclusão em diferentes tipos de queijo, tais como: queijo 

myzithra (SCHOINA et al., 2015), queijo branco Iraniano (MIRZAEI; POURJAFAR; 

HOMAYOUNI, 2012; ZOMORODI et al., 2011), queijo Pecorino (SANTILLO et al., 

2012; 2014), queijo com microrganismos probióticos imobilizados (TERPOU et al., 

2017a), queijo branco salgado (LIU et al., 2017; ÖZER et al., 2009), queijo Mozzarella 

(ORTAKCI et al., 2012), queijo Kasar (ÖZER; UZUN; KIRMACI, 2008), e, queijo UF - 

Iran (NEJATI et al., 2017). 

 No estudo de Schoina et al. (2015), a bactéria probiótica Lactobacillus casei 

ATCC 393 foi imobilizada com auxílio de uma resina mastigável natural (Pistacia 

terebinthus), a qual foi avaliada como um material encapsulante e formador de matriz. 

O bio-catalisador imobilizado foi adicionado como adjuvante para a produção de queijo 

myzithra funcional e a presença da resina conferiu efeito protetor sobre as células de 

L. casei aprisionadas, uma vez que populações mais altas foram observadas (maior 

do que 9 log UFC g-1), sobre as células livres. 

No estudo de Silva K. et al. (2018), Lactobacillus acidophilus foi 

microencapsulado em alginato-gelatina e alginato-gelatina-frutooligossacarídeos por 

gelificação externa. Os autores observaram que a microencapsulação não afetou a 

viabilidade celular ou forneceu maior proteção das células quando expostas à 

simulação do sistema digestório e durante o armazenamento do produto – iogurte – 

ao qual o probiótico foi adicionado, comparativamente às células livres do probiótico. 

Entretanto, a adição de prebiótico (frutooligossacarídeos) nas microesferas melhorou 

a viabilidade de L. acidophilus no iogurte por atuar como fonte de substrato e promover 

a formação de uma matriz de encapsulamento mais resistente à desintegração 

quando submetido ao sistema digestório. Indicando assim, que é uma forma de 

aplicação promissora das microesferas, pois os compostos que requerem liberação 

lenta e gradual foram protegidos. 

O probiótico pode ser adicionado ao alimento na forma livre ou imobilizada, 

sendo a encapsulação uma das formas mais estudadas para melhorar a viabilidade e 

a resistência a passagem pelo trânsito gastrointestinal humano.  

Sultana et al. (2000) observaram em iogurte que a sobrevivência das culturas 

Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium infantis na forma encapsulada mostraram 

um declínio na contagem viável de cerca de 0,5 log durante um período de 8 semanas 

enquanto que como células livres (não encapsuladas) o declínio foi de cerca de 1 log. 
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El Kadri et al. (2018) observaram que a viabilidade de Lactobacillus paracasei na 

forma encapsulada foi aumentada durante o armazenamento e após a exposição a 

condições gastrointestinais simuladas. 

A microencapsulação é uma tecnologia recente que pode aumentar a 

estabilidade e a viabilidade das culturas probióticas, além de melhorar a 

adaptabilidade às condições gastrointestinais. Portanto, são necessárias mais 

pesquisas sobre a eficácia dessa técnica no controle e liberação de microrganismos 

probióticos no sistema digestório (HEIDEBACH et al., 2012; SARAO; ARORA, 2017).  

 

2.3  Revisão sistemática e meta-análise  

 

A revisão sistemática consiste em aplicar métodos sistemáticos e explícitos 

para identificar, selecionar, avaliar criticamente, extrair e analisar dados de pesquisas 

relevantes sobre uma pergunta claramente formulada (BRASIL, 2019). 

Já a meta-análise envolve a aplicação de métodos estatísticos que combinam 

os achados quantitativos da pesquisa de vários estudos, permitindo a sua análise e 

resumo como se fossem uma unidade (BRASIL, 2019). A meta-análise visa compilar 

e cruzar dados/informações, a fim de verificar se os trabalhos corroboram em seus 

resultados, e se podemos tirar uma conclusão coesa da importância e necessidade 

da encapsulação e de outras alternativas para a eficácia do microrganismo probiótico.  

É comum encontrar publicações de meta-análises na área da saúde, tanto que 

o Ministério da Saúde elaborou em 2012 um manual de Diretrizes metodológicas para 

elaboração de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados 

(BRASIL, 2012) que foi baseado no The Cochrane Reviewer’s Handbook (HIGGINS; 

GREEN, 2009) e na Diretriz elaborada pelo grupo The Australian National Health and 

Medical Research Council (NHMRC, 1999). Cochrane é uma organização 

internacional que tem por objetivo ajudar as pessoas a tomar decisões baseadas em 

informações de boa qualidade na área da saúde- que tem por missão preparar, manter 

e assegurar o acesso a revisões sistemáticas sobre os efeitos das intervenções em 

Saúde (CENTRO COCHRANE DO BRASIL, 2018b).  

  A revisão sistemática é um método de síntese de evidências que avalia 

criticamente e interpreta todas as pesquisas relevantes disponíveis para uma questão 

particular, área do conhecimento ou fenômeno de interesse. Por se tratar de método 

explícito e sistemático para identificar, selecionar e avaliar a qualidade de evidências, 
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as revisões sistemáticas são tipos de estudos produzidos por uma metodologia 

confiável, rigorosa e auditável. Os métodos estatísticos – meta-análises, normalmente 

são inseridos na análise e síntese dos resultados, permitindo aumentar a amostra e a 

precisão dos desfechos avaliados (BRASIL, 2012). 

 As diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde (2012) abordam as quatro 

fases da revisão sistemática: planejamento, condução, interpretação e relato da 

revisão sistemática. O intuito é orientar e padronizar a elaboração e condução de uma 

revisão sistemática de qualidade, principalmente devido à lacuna na literatura nacional 

desse tipo de estudo e baixa qualidade metodológica das mesmas.  

A revisão sistemática é um sumário de evidências provenientes de estudos 
primários conduzidos para responder uma questão específica de pesquisa. 
Utiliza um processo de revisão de literatura abrangente, imparcial e 
reprodutível, que localiza, avalia e sintetiza o conjunto de evidências dos 
estudos científicos para obter uma visão geral e confiável da estimativa do 
efeito da intervenção (BRASIL, 2012; HIGGINS; GREEN, 2009). 
A meta-análise é uma análise estatística que combina os resultados de dois 
ou mais estudos independentes, gerando uma única estimativa de efeito. A 
meta-análise estima com mais poder e precisão o “verdadeiro” tamanho do 
efeito da intervenção, muitas vezes não demonstrado em estudos únicos, 
com metodologia inadequada e tamanho de amostra insuficiente (BRASIL, 
2012; COOK; MULROW; HAYNES, 1997). 

 

 A abordagem meta-analítica é uma alternativa bastante útil quando não há 

grandes estudos randomizados disponíveis. Revisões sistemáticas com meta-análise 

são sempre complementares aos estudos randomizados por fornecerem uma síntese 

do conhecimento atual disponível. Meta-análises combinam os dados de todos os 

estudos iguais ou similares com uma condição específica, assim obtém-se estimativas 

de efeito com maior precisão (menos erro aleatório) devido ao aumento do tamanho 

de amostra. A meta-análise também pode contribuir para aumentar a validade externa 

dos estudos, ou seja, contribuir para a generalização dos resultados. Novas hipóteses 

que não foram investigadas nos estudos podem ser testadas, embora com ressalvas, 

uma vez que esse tipo de análise está sujeito aos vieses inerentes dos estudos 

observacionais (BRASIL, 2012; GELBER; GOLDHIRSCH, 1987). 

Na interpretação dos resultados de uma meta-análise é de importância realizar 

a avaliação do risco de viés na revisão sistemática, a fim de evitar o comprometimento 

da qualidade da evidência gerada e dos resultados da meta-análise (BRASIL, 2012). 

De acordo com Higgins et al. (2019), os principais tipos de vieses não relatados são: 

 Viés de publicação:  A publicação ou não publicação dos resultados da pesquisa, 
dependendo da natureza e direção dos resultados. 

 Viés de tempo decorrido: A publicação rápida ou atrasada dos resultados da pesquisa, 
dependendo da natureza e direção dos resultados. 
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 Viés de idioma: A publicação dos resultados da pesquisa em um idioma específico, 
dependendo da natureza e direção dos resultados. 

 Viés de citação: A citação ou não citação dos resultados da pesquisa, dependendo da 
natureza e direção dos resultados. 

 Viés de publicação múltipla (duplicada): A publicação múltipla ou singular dos resultados da 
pesquisa, dependendo da natureza e direção dos resultados. 

 Viés de localização: A publicação de resultados de pesquisas em periódicos com diferentes 
tipos de facilidade de acesso ou níveis de indexação em bancos de dados padrão, dependendo 
da natureza e direção dos resultados. 

 Viés de relatório seletivo (não): O relato seletivo de alguns resultados ou análises, mas não 
de outros, dependendo da natureza e direção dos resultados. 

Na busca de potenciais estudos elegíveis, deve-se delinear estratégias para 

identificar estudos relevantes. A busca deve ser a mais completa, objetiva e 

reprodutível possível, inclusive em relação ao idioma ou período de publicação. 

Normalmente as buscas são realizadas em bases de dados eletrônicas, tais como 

Portal Periódicos CAPES, PubMed, NCBI, entre outros. Base de dados de teses e 

dissertações também são importantes, também vale lembrar que podem ser 

realizadas buscas em fontes de dados não publicados, em andamento e literatura 

cinzenta (estudos finalizados, mas não publicados) (BRASIL, 2012). 

Após as buscas deve-se avaliar a elegibilidade dos estudos, através de uma 

triagem dos estudos, com leitura de título e resumo (quando disponível), e após a 

confirmação, pela leitura do manuscrito em forma de texto completo. Vale lembrar que 

na sessão de resultados uma tabela de características dos estudos incluídos e síntese 

qualitativa de dados que permitem a comparabilidade das variáveis entre os estudos 

que podem, e que se acreditam, afetar a presença ou magnitude do efeito da 

intervenção. Além disso, auxiliam na interpretação crítica e validação da aplicabilidade 

dos resultados (BRASIL, 2012). 

Quanto à extração dos dados quantitativos, na maioria dos casos, os dados 

para estimativa do tamanho do efeito da intervenção vão definir um conjunto de 

variáveis numéricas que deverão ser extraídos de cada estudo para o posterior cálculo 

da meta-análise, se aplicável. A revisão sistemática pode investigar inúmeros 

desfechos e nem sempre todos os estudos incluídos vão reportar dados para todos 

os desfechos de interesse da revisão. Assim, tendo no mínimo dois estudos, desde 

que não tenham tendências opostas de medida de efeito, a meta-análise pode ser 

calculada (BRASIL, 2012).  

As informações que contém os resultados extraídos dos estudos devem ser 

compilados em forma de tabelas e figuras e utilizar os dados numéricos para calcular 

a meta-análise, se aplicável.  
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Conforme definido anteriormente, meta-análise é o uso de métodos 
estatísticos para combinar resultados dos estudos individuais. Entretanto, a 
combinação dos resultados não é simplesmente a soma das populações dos 
estudos, como se todos fizessem parte de um mesmo grande estudo. 
Primeiro, calcula-se um sumário estatístico para cada estudo e depois 
considera-se a média ponderada das estimativas de efeito dos estudos 
incluídos para calcular a meta-análise. O tamanho da amostra e o número de 
eventos são os determinantes dos pesos dos estudos na meta-análise. A 
relação entre peso e tamanho de amostra é complexa e vai depender do 
método estatístico escolhido para realizar a meta-análise. O sumário 
estatístico do efeito do tratamento para cada estudo é calculado a partir da 
identificação da natureza do dado e definição da estimativa de efeito. 
Paralelamente, define-se o modelo de análise da meta-análise e o método 
estatístico aplicável ao tipo do modelo (BRASIL, 2012).  

O modelo de análise na meta-análise deve ser definido a partir da identificação 

da natureza do dado e do estabelecido de qual será a medida de efeito a ser calculada. 

As opções são modelos de efeito fixo e de efeito randômico. O modelo de efeito fixo 

de meta-análise baseia-se na suposição matemática de que existe um único 

verdadeiro efeito de tratamento comum entre os estudos e que as diferenças entre as 

estimativas de efeitos dos estudos são atribuídas meramente ao acaso. Assim, se 

todos os estudos fossem infinitamente grandes, alcançariam as mesmas estimativas 

de efeito. É um modelo muitas vezes simplista quando existem significantes fontes de 

heterogeneidade entre os estudos. Nesses casos, deve-se optar pelo modelo de efeito 

randômico, o qual assume que o verdadeiro efeito do tratamento no estudo pode ser 

diferente entre os estudos, ou seja, não existe um único valor que estima a meta-

análise e sim uma distribuição de números. O método de efeitos randômicos e efeitos 

fixos proverão resultados idênticos quando não há heterogeneidade entre os estudos. 

Caso exista heterogeneidade entre os estudos, o método de efeitos randômicos 

proverá uma estimativa de efeito com menor precisão (isto é, com intervalo de 

confiança mais largo), sendo uma abordagem mais conservadora e indicada nesses 

casos (BRASIL, 2012). 

O modelo de efeito é definido a partir da identificação da natureza do dado e 

do estabelecido de qual será a medida de efeito a ser calculada, nesse caso, optou-

se pelo modelo de efeito aleatório (VIECHTBAUER, 2010), que pressupõe que o efeito 

de interesse não é o mesmo em todos os estudos, isto é, há vários estudos com o 

mesmo objetivo, mas que não foram conduzidos da mesma maneira. O modelo meta-

analítico de efeitos aleatórios visa avaliar a variabilidade (ou seja, heterogeneidade) 

entre os efeitos reais estimados pelos estudos primários. Quanto maior o tamanho da 
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amostra, menor é a variabilidade estimada, e, consequentemente maior o peso do 

estudo.  

Sendo assim, pode-se afirmar que as revisões sistemáticas permitem 

solucionar controvérsias em estudos com estimativas divergentes; aumentam o poder 

estatístico; estimam com maior precisão o efeito do tratamento, pois diminuem o 

intervalo de confiança; permitem generalizar dados, aumentando a validade externa 

dos estudos; permitem uma análise mais consistente de subgrupos; identificam a 

necessidade de planejamento de estudos maiores e definitivos; fornece dados para 

melhor estimar o tamanho de amostra e respondem a perguntas não abordadas pelos 

estudos individualmente (BRASIL, 2012). 

Inúmeros métodos estatísticos são utilizados para ponderar as estimativas de 

efeito entre os estudos incluídos na revisão, sendo os mais utilizados o método do 

inverso da variância e o método de Mantel-Haenszel. São vários os programas 

estatísticos, gratuitos e comerciais que podem calcular meta-análise, tais como 

Review Manager (RevMan-Cochrane); programa estatístico “R”, que possui alguns 

pacotes básicos instalados e outros que devem ser instalados separadamente, como 

o metafor (VIECHTBAUER, 2010; METAFOR, 2012), metacor e metaMA; o Meta-

Analysis Version 5.3. e o Metaanalysis with Interactive Explanations (MIX 2.0) 

(BRASIL, 2012).  

A estimativa de efeito da meta-análise pode ser apresentada em forma de 

tabelas ou gráficos, conforme apresentado no manual de diretrizes metodológicas 

(BRASIL, 2012). A maneira mais usual e informativa de apresentar os resultados é na 

forma de gráfico, denominado de floresta ou “forest plot”, a qual exibe a estimativa de 

efeito e intervalo de confiança para os estudos individuais e para meta-análise, além 

de permitir uma inspeção rápida qualitativa, acerca das tendências do estudo e 

conclusão da meta-análise.  

 As revisões sistemáticas são de importância tanto para a área da saúde, 

(atualmente amplamente utilizadas) quanto para a área de alimentos para avaliar os 

estudos que já estão disponíveis, reuni-los e inferir conclusões que jamais seriam 

obtidas sem o auxílio dessa ferramenta de pesquisa. Na área da saúde, pode-se citar 

alguns estudos que avaliaram o efeito de microrganismos probióticos em aspectos da 

saúde do indivíduo (FIROUZI; HAGHIGHATDOOST, 2018; MILLER; LEHTORANTA; 

LEHTINEN, 2017; SAZAWAL et al., 2006), mas em alimentos a utilização ainda é 

tímida, talvez por não ser de conhecimento dos pesquisadores quanto à importância 
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e por necessitar de tempo para o desenvolvimento. Sobre alimentos com 

microrganismos probióticos não foram identificadas meta-análises, apenas aspectos 

químicos e microbiológicos de alimentos (BARRON et al., 2017; FREITAS et al., 2008; 

KHANEGHAH; FAKHRI; SANT’ANA, 2018; MARTINEZ-RIOS; DALGAARD, 2018). 

 

2.4 Microbiologia preditiva 

 

A utilização de modelos matemáticos na microbiologia de alimentos começou 

por volta de 1920, porém a partir de 1983, o potencial da microbiologia preditiva 

começou a atrair considerável interesse por parte dos pesquisadores (ROSS; 

McMEEKIN, 1994). A microbiologia preditiva de alimentos é um campo de estudo que 

combina elementos de microbiologia, matemática e estatística, com a finalidade de 

desenvolver modelos que descrevam e predigam a multiplicação ou o declínio de 

microrganismos sob condições ambientais prescritas, incluindo variações 

(FORSYTHE, 2005; WHITING, 1995).  

Os fatores mais importantes para a multiplicação microbiana em alimentos são: 

pH, atividade de água, atmosfera, temperatura e presença de certos ácidos orgânicos 

como o lactato. A habilidade de predizer acuradamente a multiplicação microbiana em 

alimentos, em relação à segurança e à vida útil é, entretanto, bastante limitada. 

Obviamente, se o alimento está sujeito a flutuações de temperatura durante o estoque 

e distribuição, a taxa de multiplicação microbiana será afetada (FORSYTHE, 2005). 

O principal objetivo da microbiologia preditiva é descrever matematicamente o 

desenvolvimento de microrganismos sob condições de multiplicação prescritas. 

Inicialmente os dados para os modelos são coletados de diversas linhagens 

bacterianas para representar a variação de um dado organismo presente em uma 

situação comercial. O ideal é que isso inclua linhagens associadas com surtos, 

linhagens de multiplicação mais rápida e linhagens isoladas com mais frequência. 

Apesar de existir um conhecimento abundante sobre a multiplicação microbiana em 

biorreatores (fermentadores), esse não é diretamente aplicável na indústria 

alimentícia. Em alimentos os fatores são mais variados e flutuam mais, além disso, 

normalmente, lida-se com uma população microbiana mista (FORSYHTE, 2005). 

A modelagem preditiva proporciona um caminho rápido e relativamente 

econômico para se obter dados confiáveis de multiplicação, inativação e sobrevivência 

microbiana (ZIMMERMANN, 2012). Possui várias aplicações como pesquisa e 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713517303663#!
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desenvolvimento de produtos, estudos da vida útil, análise de perigos e pontos críticos 

de controle (APPCC), avaliação de riscos, além de educação e treinamento 

(FORSYHTE, 2005).  

De acordo com Silva B. et al (2018), os modelos preditivos podem ser usados 

para avaliar se o processo ou a formulação de um produto alimentar permite a 

inativação ou redução de patógenos para um nível aceitável ou impede sua 

multiplicação durante a vida útil. Os autores desenvolveram modelos preditivos 

levando em consideração uma meta-análise que avaliou os principais fatores que 

influenciaram na taxa de multiplicação de Listeria monocytogenes, sendo eles pH e 

aw.  

Conforme Elias (2014), a microbiologia preditiva prevê a evolução quantitativa 

da população microbiana ao longo do tempo e utiliza modelos matemáticos para 

descrever a cinética da multiplicação e morte microbiana; portanto, esses modelos 

podem ser classificados em modelos de sobrevivência e de multiplicação. Além disso, 

os modelos podem ser divididos em primários, secundários e terciários. 

O modelo primário representa a dinâmica da população microbiana ao longo 

do tempo sob determinadas condições ambientais e de cultivo, utilizando os seguintes 

parâmetros: número inicial de células, taxa de multiplicação, tempo de fase lag e 

densidade populacional máxima, sendo que os modelos mais utilizados são de 

Gompertz e Baranyi (ELIAS, 2014; McKELLAR; LU, 2004). 

O modelo secundário descreve a resposta dos parâmetros do modelo primário 

às mudanças no meio ambiente, predizendo o comportamento do sistema modelado, 

descrevendo, por exemplo, a taxa de multiplicação em função da temperatura, sendo 

neste caso o modelo da raiz quadrada ou de Ratkowsky o mais utilizado (ELIAS, 2014; 

GUMUDAVELLI et al., 2007; RATKOWSKI et al., 1982).  

Já o modelo terciário é um software gerado a partir de um ou mais modelos 

secundários e primários. É de fácil utilização e pode ser empregado de forma 

sistemática por não-modeladores. Esse tipo de modelo pode simular situações 

similares às estudadas por uma determinada pesquisa e, dessa forma, suas 

simulações podem ser utilizadas para comparar os resultados entre esses estudos 

(BARANYI; TAMPLIN, 2004; ELIAS, 2014, SANT’ANA; FRANCO; SCHAFFNER, 

2012).  

Como exemplos de modelos terciários pode-se citar o ComBase Predictive®, 

Pathogen Modeling Program® e o Food Spoilage and Safety Predictor®, sendo que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gumudavelli%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17995649
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esse último foi aplicado no presente estudo. Vale ressaltar que os softwares, além de 

acessíveis, são alimentados com os dados de trabalhos de vários pesquisadores do 

mundo, gerando assim uma base de dados dinâmica, que quanto mais pesquisadores 

inserirem seus dados, mais confiável essa base será. 

Os modelos matemáticos são frequentemente usados para prever a 

multiplicação microbiana em produtos alimentícios. Uma classe importante desses 

modelos envolve a adaptação de funções sigmóides clássicas, como as funções 

Gompertz e logística. Pesquisadores validaram o uso do modelo modificado de 

Richards em diversas situações não previamente testadas; o modelo foi obtido através 

da resolução de um sistema de duas equações diferenciais e poderia ser aplicado 

tanto a ambientes isotérmicos como não isotérmicos. Para testar e validar esse 

modelo, foram utilizados conjuntos de fatores contendo dados para a multiplicação de 

Pseudomonas spp em produtos de peixe (TELEKEN; GALVÃO; ROBAZZA, 2018). 

Há vários estudos que abordam a modelagem preditiva de microrganismos 

patogênicos ou deteriorantes. Pode-se exemplificar o estudo de Dalcanton (2010) 

para microrganismos deteriorantes, onde o autor estabeleceu modelos preditivos para 

o comportamento de bactérias ácido láticas em produtos cárneos e de Slongo (2008) 

que utilizou modelos preditivos para modelagem das curvas de multiplicação de 

bactérias ácido lácticas em presunto pressurizado (alta pressão hidrostática) e 

armazenado sob diferentes temperaturas de armazenamento. Já para 

microrganismos patogênicos pode-se citar os estudos de Gil et al. (2016) que 

realizaram experiências para predizer o comportamento de inativação térmica de 

Listeria innocua em salsa; Guillard et al. (2016) realizaram experimentos para predizer 

a segurança microbiana de carne de aves, salmão fresco e queijo processado em 

embalagens de atmosfera modificada e inoculados com Listeria monocytogenes e 

Pseudomonas fluorescens; e, Lobacz; Zulewska e Kowalik (2016) avaliaram as 

possibilidades de multiplicação de Listeria monocytogenes no queijo fresco adicionado 

de ervas mistas, pimenta vermelha e pimenta de alho durante o armazenamento.  

 Em semelhança à meta-análise, há raros estudos que tratam de modelagem 

matemática preditiva em microrganismos probióticos, podendo-se citar Slačanac et al. 

(2013) que utilizaram o modelo preditivo de Gompertz para analisar a multiplicação de 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 em leite de vaca, de cabra e em extrato 

de soja; a adequação do modelo foi estimada pelo algoritmo de Schnute. Conforme 

os valores dos parâmetros cinéticos obtidos a maior taxa de multiplicação de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teleken%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29598975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galv%26%23x000e3%3Bo%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29598975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robazza%20Wd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29598975
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Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 ocorreu no leite de cabra, e ao menor no 

extrato de soja. Os autores provaram que o modelo Gompertz foi adequado para 

analisar a cinética de multiplicação de microrganismos probióticos. Já Anekella e 

Orsat (2013), microencapsularam microrganismos probióticos (Lactobacillus 

acidophilus NRRL B-4495 e Lactobacillus rhamnosus NRRL B-442) em suco de 

framboesa por spray drying e com auxílio de modelos matemáticos preditivos 

constataram que as altas temperaturas durante a secagem são prejudiciais aos 

microrganismos probióticos e que o aumento da concentração de material 

microencapsulante aumentou a taxa de sobrevivência dos microrganismos 

probióticos. 

Devido ao surgimento da microbiologia preditiva como ciência há menos de 40 

anos, ainda há grande variabilidade das respostas que um microrganismo pode 

apresentar às inúmeras variáveis que influenciam um determinado processo de 

multiplicação ou inativação de microrganismos, principalmente patogênicos. Esses 

fenômenos são complexos, e, se comparados a fenômenos de outras áreas, poucos 

modelos os descrevem e poucos estudos foram desenvolvidos. Adicionalmente, os 

modelos tradicionais utilizados na microbiologia preditiva - como de Roberts e Baranyi 

– não abordam situações mais sofisticadas, adaptação ao meio, culturas concorrentes 

e a presença de inúmeras substâncias químicas (SCHLEI et al., 2018). Østergaard; 

Dalgaard & Christiansen (2014) já haviam demostrado essa preocupação ao inferirem 

sobre a necessidade de definirem algumas metodologias aplicáveis ao 

desenvolvimento de modelos de multiplicação para produtos complexos, tais como 

laticínios fermentados. O desenvolvimento de modelos é um processo abrangente, 

com um requisito de dados quase infinito, que são valiosos e facilmente aplicáveis na 

indústria de alimentos. 

 

2.5  Análises Estatísticas 

 

 Naturalmente, não exercemos influência sobre aquilo que observamos, no 

entanto, ao escolher um modelo, podemos lançar mão de nosso julgamento crítico 

(MEYER, 1995, p. 1).  

Segundo Neyman (1954, apud MEYER, 1995, pg. 1) todas as vezes que 
empregarmos Matemática a fim de estudar alguns fenômenos de observação, 
deveremos essencialmente começar por construir um modelo matemático 
(determinístico ou probabilístico) para esses fenômenos. Inevitavelmente, o 
modelo deve simplificar as coisas e certos pormenores devem ser 
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desprezados. O bom resultado do modelo depende de que os pormenores 
desprezados sejam ou não realmente sem importância na elucidação do 
fenômeno estudado. A resolução do problema matemático pode estar correta 
e, não obstante, estar em grande discordância com os dados observados, 
simplesmente porque as hipóteses básicas feitas não sejam confirmadas. 
Geralmente é bastante difícil afirmar com certeza se um modelo matemático 
especificado é ou não adequado, antes que alguns dados de observação 
sejam obtidos. A fim de verificar a validade de um modelo, deveremos deduzir 
um certo número de consequências de nosso modelo e, a seguir, comparar 
esses resultados previstos com observações. 
 
 

2.5.1 Análise univariada 

 

2.5.1.1 Análise univariada de variância (ANOVA)  

 

De acordo com Hair et al. (2009, p. 21) “a análise univariada de variância é a 

técnica estatística para determinar, com base em uma medida dependente, se 

amostras são oriundas de populações com médias iguais”. Conforme Triola (2005, 

p.464) “análise de variância (ANOVA) é um método de se testar a igualdade de três 

ou mais médias populacionais através da análise de variâncias amostrais”.   

A ANOVA se baseia na comparação de duas estimativas diferentes (a variância 

entre amostras e a variância dentro da amostra) da variância comum de duas 

populações diferentes. O termo de um critério é usado por que os dados amostrais 

são separados em grupos de acordo com uma característica ou fator (tratamento), o 

qual pode ser chamado de análise de variância de um critério (ou fator único). Usa-se 

um procedimento para testar a afirmativa de que três ou mais médias sejam iguais. 

Se o valor P for pequeno, tal como 0.05 ou menos, rejeita-se a igualdade das médias, 

em caso contrário, deixa-se de rejeitar a igualdade das médias (TRIOLA, 2005, p. 464 

-465). 

A análise de variância de dois critérios permite comparar populações separadas 

em categorias usando duas características (ou fatores). É de relevância para verificar 

o efeito de uma interação entre os fatores. Há uma interação entre dois fatores se o 

efeito de um dos fatores muda para diferentes categorias do outro fator (TRIOLA, 

2005, p. 477). 

Para a aplicação do teste F da ANOVA de fator único devem ser assumidas 

certas premissas em relação aos dados que estão sendo investigados. A primeira 

premissa é a aleatoriedade e independência dos resíduos, a qual deve ser sempre 

atendida, uma vez que a validação de qualquer experimento depende da amostragem 
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aleatória e/ou do processo de aleatoriedade. A segunda premissa é a normalidade 

dos resíduos, que afirma que os valores em cada grupo selecionado são extraídos de 

populações distribuídas de forma normal. A terceira premissa é a homogeneidade de 

variância residual, que afirma que a variância dentro de cada população deve ser igual 

para todas as populações. Sendo assim, sempre que possível, devem existir 

tamanhos iguais de amostras em todos os grupos. Quando somente a terceira 

premissa for violada, encontram-se disponíveis procedimentos similares àqueles 

utilizados no teste t de variâncias separadas. Caso a segunda e a terceira premissa 

forem violadas, uma transformação de dados apropriadas pode ser utilizada, de modo 

a normalizar os dados e reduzir as diferenças nas variâncias e, de forma alternativa 

um procedimento não paramétrico, mais amplo, pode ser empregado (LEVINE et al., 

2005, p. 401). 

 

2.5.1.2 Análise de comparação de médias 

 

Conforme esclarecido por Levine et al. (2005, p. 398), após a aplicação da 

ANOVA e evidenciada diferença significativa entre as médias dos fatores, pelo menos 

uma combinação de médias aritméticas é significativamente diferente. Para tal, podem 

ser feitas todas as possíveis comparações em pares, utilizando o procedimento de 

Tukey, desenvolvido por John Tukey (e, posteriormente, modificado 

independentemente por Tukey e por C. Y. Kramer, para situações nas quais os 

tamanhos de amostras não sejam homogêneos), além de outros testes. 

O procedimento de comparação múltipla de Tukey-Kramer é utilizado a fim de 

determinar quais, entre as c médias aritméticas, são significativamente diferentes das 

outras. Esse método representa um exemplo de um procedimento de comparação do 

tipo post hoc, tendo em vista que as hipóteses de interesse são formuladas depois 

que os dados foram inspecionados. O procedimento Tukey-Kramer possibilita 

examinar, simultaneamente, comparações entre todos os pares de grupos (LEVINE 

et al., 2005, p. 399). 

 

2.5.2 Análise multivariada e de componentes principais 

 

Conforme Hair et al. (2009, p. 21), análise multivariada é a análise de múltiplas 

variáveis em um único relacionamento ou conjunto de relações, ou seja, trabalha-se 
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com o total do conjunto de variáveis mensuradas buscando a redução espectral para 

um conjunto menor com alto poder explicativo. As análises multivariadas podem ser 

utilizadas para tomada de decisão em organizações pois permitem a criação de 

conhecimento, sendo assim, tornaram-se populares.  

A análise multivariada se refere a todas as técnicas estatísticas que 

simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob 

investigação. Portanto, qualquer análise simultânea de mais de duas variáveis pode 

ser considerada, a priori, como multivariada (HAIR et al. 2009, p. 23). 

Em virtude da não empregabilidade consistente do termo “análise multivariada” 

na literatura, as vezes ocorrem confusões sobre o seu conceito. Sendo assim, para 

ser considerada verdadeiramente multivariada, todas as variáveis devem ser 

aleatórias e inter-relacionadas, de tal maneira que seus diferentes efeitos não podem 

ser significativamente interpretados em separado (HAIR et al. 2009, p. 23). 

 A distribuição de frequências é um instrumento importante para avaliar a 

variabilidade das observações de um fenômeno aleatório. A partir destas frequências 

observadas podem ser calculadas medidas de posição e variabilidade (média, 

mediana, desvio padrão, etc.). As frequências e medidas calculadas a partir dos dados 

são estimativas de quantidades desconhecidas, associadas em geral a populações 

das quais os dados foram extraídos na forma de amostras (BUSSAB; MORETTIN, 

2002, p. 103). 

A análise multivariada é um conjunto de técnicas para análise de dados que 

está sempre em expansão e que engloba um vasto domínio de possíveis situações 

de pesquisa; e uma das técnicas mais estabelecidas, bem como emergentes é a 

análise de componentes principais (HAIR et al. 2009, p. 32). Pode-se dizer que a 

análise de componentes principais é uma combinação de variáveis que podem ser 

expressos em um único fator ou componente, tradicionalmente chamado de 

componente 1 e componente 2 (CP1, CP2).  

De acordo com HAIR et al. (2009, p. 33) a análise fatorial (que inclui análise de 

componentes principais e análise dos fatores comuns), é uma abordagem estatística 

que pode ser usada para analisar inter-relações entre um grande número de variáveis 

e explicar essas variáveis em termos de suas dimensões inerentes comuns (fatores). 

O intuito é que se possa condensar a informação contida em várias variáveis originais 

em um conjunto menor de variáveis estatísticas (fatores) com uma perda mínima de 

informação.  
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3 Capítulo 1 - Viabilidade dos microrganismos probióticos Lactobacillus e 

Bifidobacterium em produtos lácteos frente à encapsulação, adição de 

prebiótico e temperatura de estocagem: Abordagem meta-analítica 

 

3.1 Introdução 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, os probióticos são microrganismos 

vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem algum 

benefício para a saúde (FAO/WHO, 2006; HILL et al., 2014). Os microrganismos 

probióticos possuem atributos funcionais importantes e mostraram resultados 

positivos em resposta ao tratamento clínico contra várias doenças, tais como diarreia 

associada ao rotavírus, síndrome do intestino irritável e alergias a alimentos. Vale 

ressaltar que avançam as pesquisas que demonstram a contribuição dos 

microrganismos probióticos na prevenção e tratamento de diabetes; obesidade; 

câncer e doenças relacionadas a microrganismos patogênicos têm avançado (KERRY 

et al., 2018).  

  Com o intuito de estabelecer um consenso sobre o uso e escopo apropriado 

do termo probiótico, um painel de especialistas foi realizado em 2013 pela 

International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP). Os 

especialistas recomendaram que o termo probiótico seja usado apenas em produtos 

que fornecem microrganismos vivos com uma contagem adequada de cepas bem 

definidas, com uma expectativa razoável de proporcionar benefícios para o bem-estar 

do hospedeiro. E, ainda, consideraram dois benefícios gerais comuns frequentemente 

associados aos microrganismos probióticos: melhorar o funcionamento do sistema 

digestório e do sistema imunológico (HILL et al., 2014).  

Produtos probióticos disponibilizados no mercado bem como o número de 

estudos que desenvolvem esse tipo de produto crescem a cada ano. Os métodos 

modernos de fermentação, secagem e adição de microrganismos probióticos em 

vários tipos de alimentos têm tornado possível a ampla distribuição de probióticos em 

alimentos. Além é claro, da composição e características intrínsecas do alimento, que 

podem ser consideradas protetoras para a manutenção e viabilidade dos 

microrganismos probióticos (BRASIL DAIRY TRENDS 2020, 2017). A oferta de 
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produtos probióticos, em sua maioria dá-se na forma de lácteos. E grande parte 

desses produtos são conservados sob refrigeração durante o período de vida útil 

(SARAO; ARORA, 2017).   

A refrigeração, além de um pré-requisito exerce o prolongamento da viabilidade 

dos microrganismos probióticos durante a vida útil do produto, pois as bactérias 

probióticas são sensíveis ao calor e podem ser destruídas ao serem expostas a essa 

condição. Vale ressaltar que nos produtos lácteos fermentados armazenados a 

temperaturas acima da temperatura de refrigeração, a viabilidade dos microrganismos 

probióticos diminui rapidamente (FARNWORTH; CHAMPAGNE, 2010; TRIPATHI; 

GIRI 2014; EL-SALAM; EL-SHIBINY, 2015; SARAO; ARORA, 2017). 

A simbiose entre probióticos e prebióticos em alimentos é ainda pouco 

pesquisada, contudo é sabido que no intestino os prebióticos servem de alimento para 

os microrganismos probióticos (GIBSON et al., 2017; SARAO; ARORA, 2017). 

Conforme Freire; Ramos e Schwan (2017), podem ser observados efeitos benéficos 

adicionais e sinérgicos em alimentos simbióticos.  

A microencapsulação é uma técnica que tem recebido considerável atenção 

como modo de prover às células probióticas uma barreira física para protegê-las 

durante o processamento, armazenamento e ingestão do alimento. Baseia-se na 

imobilização da bactéria no interior de uma matriz que mantém sua integridade 

estrutural por um tempo apropriado, até que seja degradada e as células liberadas no 

intestino (BRASIL DAIRY TRENDS 2020, 2017; KAVITAKE et al., 2018; KENT; 

DOHERTY, 2014). 

A abordagem estatística da meta-análise fornece uma visão ampliada sobre os 

resultados da pesquisa de um tópico específico, examinando um grande número de 

estudos e integrando e interpretando seus resultados. A literatura pode ser útil para 

avaliar parâmetros dos modelos preditivos e fornecer uma visão sobre as fontes de 

variabilidade, reduzindo assim os esforços humanos associados à estimativa 

experimental (SILVA B. et al 2018). 

Os microrganismos patogênicos são grandes desafios para a indústria de 

alimentos. Talvez, por isso, a aplicação da meta-análise em microbiologia iniciou-se 

com microrganismos patogênicos e ainda é objeto de recentes estudos: Barron et al. 

(2009) utilizaram a meta-análise para estimar o efeito geral do resfriamento na 

incidência de Salmonella em carcaças de suínos; Silva et al. (2015) realizaram um 

estudo de meta-análise dos efeitos dos tratamentos de sanitizantes na inativação de 
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Salmonella spp., Escherichia coli O157: H7 e Listeria monocytogenes em produtos 

frescos -alface, vegetais não folhosos, cenoura; e Elias; Noronha e Tondo (2019) que 

a partir de uma meta-análise verificaram a prevalência e níveis relatados de 

Salmonella spp. e E. coli O157: H7 em alface, utilizando-se de dados de todo o 

mundo.  

A meta-análise pode ser aplicada não só a partir de estudos com 

microrganismos patogênicos, mas também a partir de estudos com microrganismos 

benéficos, como os probióticos. Nos estudos de desenvolvimento de produtos 

probióticos deve verificar-se a viabilidade de microrganismos probióticos, aplicados 

tanto na forma livre, quanto encapsulada, durante a vida útil dos alimentos 

(BUSTAMANTE et al., 2017; HAFFNER; PASC, 2018; MOUSA et al., 2014; LÓPEZ et 

al., 2017; MUTHUKUMARASAMY; HOLLEY, 2006; SCHOINA et al., 2015; 

PATRIGNANI et al., 2017). Em virtude da ampla variedade de estudos que testam 

isoladamente a aplicação de microrganismos probióticos em produtos lácteos na 

forma livre (WANG et al., 2017; ÖZTÜRK; DEMIRCI; AKIN, 2018; PATRIGNANI et al., 

2018; SILVA H. et al., 2018; TERPOU et al., 2018) e encapsulada (SANTILLO et al., 

2012; 2014) é importante discernir se ambas realmente ofertam quantidades 

semelhantes de microrganismos probióticos durante a vida útil, conhecidas as 

condições instrínsecas e os requisitos de conservação desses alimentos.  

Visto que tanto a encapsulação dos microrganismos probióticos quanto a 

temperatura de armazenamento do produto final impactam no custo final e, 

consequentemente, na oferta dos produtos probióticos, o presente estudo visa 

conduzir uma meta-análise para verificar a viabilidade de microrganismos probióticos 

encapsulados e não encapsulados a partir da compilação de dados de publicações de 

produtos lácteos probióticos considerando os gêneros dos microrganismos 

probióticos; tipos de produtos lácteos; adição de prebióticos, temperatura de 

armazenamento e vida útil do produto lácteo.  
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3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Estratégia da pesquisa literária e critérios de seleção 

 

Para a seleção dos estudos foram utilizadas as bases de dados eletrônicas 

Periódicos CAPES, PubMed e Science Direct. Além disso, foram incluídas teses e 

dissertações disponíveis on-line. As buscas foram limitadas entre 2000 e 2018. 

Para a seleção do estudo foram consideradas as seguintes questões: 

microrganismo probiótico encapsulado ou livre; dependência do tipo de produto lácteo, 

do gênero do microrganismo probiótico, da temperatura de armazenamento do 

produto lácteo, da adição de prebiótico ou da vida útil do produto lácteo. 

A fim de obter uma amostragem fidedigna, os dados dos estudos foram 

extraídos e avaliada a qualidade da abordagem experimental e características de cada 

um. Selecionou-se, primeiramente, estudos que continham aplicação de 

microrganismos probióticos. Após a compilação dos dados e testes da meta-análise 

optou-se por focar em produtos lácteos e microrganismos probióticos dos gêneros 

Lactobacillus e Bifidobacterium, a fim de se obter uma amostragem mais consistente 

e reduzir as chances de ocorrer viés de publicação (baixa representatividade dos 

outros gêneros que ainda são pouco estudados, não sendo adequado compará-los). 

Estratégias de busca foram conduzidas para obter o maior número de relatos 

considerando microrganismos probióticos aplicados na forma livre ou encapsulada em 

produtos alimentícios, preferencialmente, lácteos que preenchiam os critérios de 

inclusão. A revisão sistemática foi conduzida usando termos-chave: [probiotic or 

synbiotic] and [free or encapsulation or encapsulated or microparticles or 

immobilization] and [food or cheese or dairy or yogurt or fermented milk]. 

 Nos mais de 2000 estudos identificados foram aplicados os critérios de 

inclusão e exclusão, conforme a Tabela 1, sendo que, ao final, foram selecionados 62 

estudos que tiveram dados extraíveis de acordo com os critérios de qualidade.  

Os dados aceitáveis resumiram-se, portanto, a microrganismos probióticos 

aplicados em produtos lácteos, no estado livre ou encapsulado, na presença ou não 

de prebióticos, com dados de contagens iniciais e finais dos microrganismos 

probióticos e, com dados referentes à temperatura de armazenamento do alimento 

durante a vida útil. Nos estudos com produtos simbióticos não foi considerado 

alimento simbiótico aquele produzido com a cápsula simbiótica, mas sim, os estudos 
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que introduziram o prebiótico concomitantemente com o microrganismo probiótico 

encapsulado ou livre no alimento.  

 
Tabela 1. Critérios de inclusão e de exclusão dos estudos para a meta-análise. 
 

Critério de 
inclusão 

Aplicação em produtos lácteos 

Avaliação dos microrganismos probióticos na forma livre e/ou encapsulada 

Dados das contagens dos microrganismos probióticos durante a vida útil (no 
mínimo inicial e final) 

Produtos lácteos adicionados ou não de prebióticos 

Apresentação das condições de temperatura de armazenamento durante a vida útil 

Microrganismo probiótico ser do gênero Lactobacillus ou Bifidobacterium 

Critério de 
exclusão 

Estudos de isolamento e encapsulação de microrganismos probióticos sem 
aplicação em alimentos 

Aplicação de microrganismos probióticos em produtos cárneos; chocolates; 
produtos à base de frutas, leguminosas e/ou cereais 

Microrganismo probiótico pertencente a outros gêneros de probióticos (diferente de 
Lactobacillus e Bifidobacterium) 

Sem definição das cepas dos microrganismos probióticos utilizados 

Com apenas uma contagem dos microrganismos probióticos durante a vida útil 

Sem definição das condições de temperatura de armazenamento durante a vida 
útil 

  

3.2.2 Extração dos dados 

 

Os 344 conjuntos de dados utilizados para embasar a meta-análise foram 

extraídos de 62 estudos (AHMADI, et al., 2014; ALVES et al., 2013; AMAKIRI; 

THANTSHA, 2016; BALTHAZAR et al., 2018; BATISTA et al., 2017; BEDANI et al., 

2014; BLAIOTTA et al., 2017; BOSCARIOLI, 2010; BURITI et al., 2007; CANO-

LAMADRID et al., 2017; CARDARELLI et al., 2008; CHAVES; GIGANTE, 2016; CHEN 

et al., 2017; CRUXEN et al., 2017; CUFFIA et al., 2017; DANTAS et al., 2016; 

DEMIRCI et al., 2017; DIMITRELLOU et al., 2016; DONTHIDI; TESTER; AIDOO, 

2010; DOS SANTOS et al., 2017; FAVARO-TRINDADE et al., 2007; FELICIO et al., 

2016; FERNANDES et al., 2013; FREIRE, 2012; HOMAYOUNI et al., 2008; IYER; 

KAILASAPATHY, 2005; KAILASAPATHY, 2006; KUMAR; KUMAR, 2016; MACHADO 

et al., 2017; MARAGKOUDAKIS et al., 2006; MATIAS et al., 2016; MOUSA et al., 

2014; OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA et al., 2009; ORTAKCI et al., 2012; ÖZER; UZUN; 

KIRMACI, 2008; ÖZTÜRK; DEMIRCI; AKIN, 2018; PARUSSOLO et al., 2017; 

PATRIGNANI et al., 2017; PATRIGNANI et al., 2018; PAVUNC et al., 2011; PINTO et 

al., 2012; RIBEIRO; SIMÕES; JURKIEWICZ, 2009; RODRIGUES et al., 2012; 

SANTILLO et al., 2012; SANTILLO et al., 2014; SCHOINA et al., 2015; 

SETTACHAIMONGKON et al., 2015; SHOJI et al., 2013; SILVA H. et al., 2018; 
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SULTANA et al., 2000; SUN; GRIFFITHS, 2000; TERPOU et al., 2017a; TERPOU et 

al., 2017b; TERPOU et al., 2018; VALENCIA et al., 2016; VERRUCK et al., 2015a; 

VIANNA et al., 2017; VINDEROLA et al., 2009; WANG et al., 2017; ZAMBERLIN; 

SAMARŽIJA, 2017; ZIAR; GÉRARD; RIAZI, 2012), publicados entre janeiro de 2000 

e junho de 2018. 

A Tabela 2 demonstra como os estudos foram discriminados e divididos por: 

produto lácteo, gênero e espécie dos microrganismos probióticos, forma de aplicação 

do microrganismo probiótico, com ou sem prebiótico e o tipo, temperatura de 

armazenamento, período da vida útil, além de serem registrados os dados de 

contagem inicial e final dos microrganismos probióticos no alimento durante a vida útil.  

 

Tabela 2 - Discriminação e detalhamento dos dados* para a elaboração da meta-análise. 
 

Discriminação Detalhamento 

Produto lácteo 

Iogurte 

Iogurte - de leite de vaca ou de búfala 
Iogurte grego 
Set-yoghurt 
Iogurte de damasco 
Iogurte de jambolão 
Iogurte de ameixa 
Iogurte de framboesa 

Fermentados 

Leite desnatado fermentado 
Leite - de vaca ou de cabra - fermentado 
Leite fermentado de romã  
Leite fermentado simbiótico 

Queijo 

Queijo 
Queijo minas frescal - de leite de vaca ou de búfala 
Queijo branco salgado  
Queijo Kasar 
Queijo Mozzarella 
Queijo Pecorino 
Queijo prato 
Queijo tipo Feta 
Queijo minas  
Queijo fresco Argentino  
Queijo Pecorino funcional 
Queijo Itálico  
Queijo macio pasta filata  
Queijo simbiótico 
Queijo petit suisse simbiótico  
Cream cheese 

Sobremesa 
Sobremesa láctea 
Sobremesa de iogurte congelado  
Sobremesa cremosa de chocolate ao leite 

 Sorvete Sorvete 
Sorvete de butiá 
Sorvete de leite de ovelha 
Sorvete fermentado de cajá 
Sorvete de maçã simbiótico 
Sorvete simbiótico 
Sorvete de iogurte simbiótico 

Continua ... 
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Discriminação Detalhamento 

Gênero e 
espécie do 
microrganismo 
probiótico 

Lactobacillus 

acidophilus 
casei 
curvatus 
delbrueckii 
helveticus 
lactis 
paracasei 
plantarum 
reuteri 
rhamnosus 
sakei 
salivarius 

Bifidobacterium 

acidophilus 
aesculappi 
animalis 
bifidum 
infantis 
lactis 
longum 
saguini 

Forma de aplicação 
Microrganismo livre ou não-encapsulado 

Microrganismo encapsulado 

Prebiótico e  
tipo de prebiótico 

Com prebiótico 

Amido resistente 
Quitosana 
Farinha de banana (amido resistente) 
Farinha de yacon (inulina e fruto-oligossacarídeo) 
Farelo de trigo (carboidratos não digeríveis) 
Fruto-oligossacarídeo (FOS) 
Goma acácia (polissacarídeos complexos) 
Inulina 
Oligofrutose 
Polpa de M. communis (compostos fenólicos) 

Sem prebiótico 

Temperatura de 
armazenamento 

Congelamento 
-20,0°C 
-18,0°C 

Refrigeração 

4,0°C 
5,0°C 
10,0°C 
12,0°C 

Vida útil 

Até 15 dias (7 dias, 14 dias, 15 dias) 
Até 30 dias (20 dias, 21 dias, 28 dias, 30 dias) 
Até 45 dias (40 dias, 42 dias, 45 dias) 
Até 60 dias (49 dias, 56 dias, 60 dias) 
Até 90 dias (64 dias, 70 dias, 84 dias, 90 dias) 
Até 120 dias (100 dias, 105 dias, 120 dias) 
Até 210 dias (150 dias, 168 dias, 180 dias, 210 dias) 

*Período de publicação: janeiro de 2000 a junho de 2018. 

 

No total, 20 estudos apresentaram as contagens de microrganismos probióticos 

apenas em gráficos, sem disponibilização dos dados (AMAKIRI; THANTSHA, 2016; 

BLAIOTTA et al., 2017; CHEN et al., 2017; CRUXEN et al., 2017; DEMIRCI et al., 

2017; FELICIO et al., 2016; FERNANDES et al., 2013; KAILASAPATHY, 2006; 

KIRMACI, 2008; MACHADO et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2009; ÖZER; UZUN; 
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VINDEROLA et al., 2009; PAVUNC et al., 2011; RODRIGUES et al., 2012; SANTILLO 

et al., 2014; SETTACHAIMONGKON et al., 2015; SUN; GRIFFITHS, 2000; TERPOU 

et al., 2017b; VALENCIA et al., 2016; WANG et al., 2017). Para esses, os dados foram 

recuperados a partir do GetData Graph Digitizer versão 2.26.0.20, que é um software 

de digitalização de gráficos, que permite obter dados a partir da demarcação dos eixos 

(x, y) e dos pontos que originaram o gráfico (GETDATA GRAPH DIGITIZER, 2013); 

vale ressaltar que o procedimento pode ocasionar pequenas variações entre os dados 

obtidos pelo programa e os dados originais.  

Nos casos em que as contagens finais são apresentadas como 1,00 e 2,00 

UFC g-1 ou mL-1, significa que são o limite de detecção do método utilizado, isto é, os 

resultados foram < 1,00 e < 2,00 UFC g-1 ou mL-1. Para que esses dados pudessem 

ser avaliados pelo programa R retirou-se o sinal de menor da frente dos números. 

 

3.2.3 Meta-análise 

 

Um modelo geral de meta-análise que abrangesse todos os dados não pôde 

ser ajustado devido à dispersão considerável no número de valores médios das 

contagens de microrganismos probióticos entre as combinações: gênero  tipo de 

alimento  forma de aplicação  prebiótico  temperatura (Tabela 2). Assim, os 

seguintes sub estudos de meta-análise foram conduzidos separadamente em dados 

particionados por a) gênero e forma de aplicação; b) tipo de produto lácteo e forma de 

aplicação; c) adição ou não de prebiótico e forma de aplicação; d) temperatura de 

estocagem e forma de aplicação.   

Os dados originais dos estudos selecionados foram detalhados no Apêndice A. 

Alguns estudos apresentavam apenas contagem inicial e final (AMAKIRI; THANTSHA, 

2016; BURITI et al., 2007; CARDARELLI et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009; TERPOU 

et al., 2018; VERRUCK et al., 2015a; VIANNA et al., 2017) e o restante de três a treze 

contagens ao longo da vida útil do alimento estudado. Inicilamente os estudos foram 

discriminados por gênero e espécie do microrganismo probiótico e a intenção era 

estudá-los espécie por espécie, mas haviam poucas representações em algumas 

espécies e para não limitar ainda mais a pesquisa aplicou-se a discriminação por 

gênero de microrganismo probiótico (Lactobacillus e Bifidobacterium).  

O programa RStudio foi o software estatístico utilizado para calcular os dados 

da meta-análise e construir os gráficos. Além dos pacotes instalados, foram incluídos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4651082/table/T1/


64 

 

os pacotes meta®, metafor® e lattice® do programa RStudio versão 1.2.1335 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011; RSTUDIO TEAM, 2019). Para o estudo dos 

efeitos em meta-análise pode se utilizar a abordagem de efeito fixo ou de efeito 

randômico; nesse estudo foi usado o randômico/aleatório, visto que a presente meta-

análise incluiu estudos que não são idênticos em seus métodos e/ou características 

da amostra (VIECHTBAUER, 2010). 

Para o tamanho do efeito utilizou-se o argumento de medida "SMDH"  

Diferença Média Padronizada Heterocedástica, que considera a diferença média 

padronizada com variações populacionais heterocedásticas nos dois grupos 

(BONETT, 2008; 2009). Vale ressaltar que o viés positivo na diferença média 

padronizada é automaticamente corrigido dentro da função, produzindo g de Hedges 

para a medida = "SMDH" (BONETT, 2009). A fim de ajustar os dados utilizou-se o 

método “REML”  Estimativa Máxima de Verossimilhança Restrita (residual), que 

estima os componentes de variância de efeitos aleatórios na meta-análise univariada 

e multivariada. 

Para os grupos da meta-análise foram calculados: tamanho da amostra, média 

por grupo, desvio padrão, valor estimado da heterogeneidade total (tau^2), raiz 

quadrada do valor estimado de tau^2 (tau), heterogeneidade total/variabilidade total 

(I^2), variabilidade total/variabilidade amostral (H^2) e teste de heterogeneidade (Q).  

De acordo com Higgins et al. (2019), os limites para a interpretação da estatística I^2 

podem ser enganosos, pois a importância da inconsistência depende de vários 

fatores, dentre eles a magnitude e direção dos efeitos; e a força da evidência de 

heterogeneidade. Os autores sugerem que valores de I^2 de 0% a 40% indicam não 

heterogeneidade entre os estudos, de 30% a 60% heterogeneidade moderada, de 

50% a 90% heterogeneidade substancial e de 75% a 100% considerável 

heterogeneidade.  

 Há necessidade de revisões sistemáticas atualizadas para refletir a totalidade 

das evidências atuais dos estudos sobre intervenções probióticas (PARKER et al., 

2018). Sendo assim, a fim de reunir as incidências de: i) microrganismos probióticos 

em alimentos na forma livre; ii) microrganismos probióticos em alimentos na forma 

encapsulada; iii) alimentos simbióticos; e iv) temperatura de armazenamento de 

alimentos adicionados de microrganismos probióticos, várias regressões de meta-

análise de efeito randômico/aleatório de vários níveis foram estabelecidas.  
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3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Pesquisa literária 

 

O diagrama que representa o fluxo das atividades, construído com base no 

diagrama de fluxo Prisma 2009 de Moher et al. (2009), é apresentado na Figura 1. 

Constata-se que mais de 2000 estudos foram identificados durante o período de busca 

e inclusão por 9 meses (outubro de 2017 a junho de 2018) e, a partir da análise do 

título e resumo, foram selecionados 307 estudos para leitura completa de todas 

informações apresentadas. Desses, um total de 107 estudos primários foram incluídos 

na análise qualitativa de elegibilidade e extraídos os dados. Nesse processo de 

seleção e coleta de dados, após a exclusão de estudos com dados insuficientes ou 

discrepantes, de alimentos de origem cárnea, frutas, leguminosas, cereais e 

chocolates, permaneceram para a meta-análise 62 estudos, que se desdobraram em 

344 dados. Nos estudos que geraram dúvidas, os autores foram contatados, sendo 

que poucos retornaram com os esclarecimentos. 

Do total de estudos recuperados sobre microrganismos probióticos em 

alimentos, muitos foram excluídos, pois não apresentavam os critérios primários da 

triagem, tais como: microrganismos potencialmente probióticos mas que foram 

avaliados como deteriorantes em alimentos; estudos de revisão sobre microrganismos 

probióticos; microrganismos probióticos isolados de alimentos e avaliados 

individualmente e não aplicados em alimentos; alimentos adicionados de 

microrganismos probiótico e avaliados somente no quesito sensorial, físico-químico e 

passagem pelo trânsito gastrointestinal; estudo do consumo de alimentos adicionados 

de microrganismos probióticos por humanos; e, microrganismos probióticos em 

alimentação animal. Houve estudos que não apresentaram com clareza a viabilidade 

dos microrganismos probióticos durante a vida útil: declararam apenas percentuais de 

sobrevivência, realizaram a contagem de microrganismos probióticos apenas uma vez 

durante a vida útil, identificaram apenas a contagem total de bactérias ácido lácticas 

e não das estirpes específicas do microrganismo probiótico adicionado no alimento. 

Além disso, outras características foram registradas, mas desconsideradas 

para o estudo meta-analítico, visto que não eram representadas em 100% dos estudos 

de forma consistente, tais como: se a cepa probiótica aplicada era comercial ou nativa; 

se o microrganismo probiótico foi aplicado em monocultura ou co-cultura no alimento; 
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pH do alimento; e, se o alimento foi submetido à análise de passagem pelo trânsito 

gastrointestinal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Diagrama de fluxo do processo de busca, seleção e inclusão. 
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3.3.2 Características dos estudos 

 

Neste estudo, uma abordagem rigorosa e transparente foi usada para identificar 

publicações que relataram o uso de microrganismos probióticos em alimentos lácteos. 

Todos os 2002 estudos foram utilizados na busca pelas informações de gênero 

bacteriano utilizado, encapsulação, adição de prebiótico, temperatura de estocagem 

e vida útil. Os resultados desta pesquisa meta-analítica são pioneiros, sendo difícil 

encontrar parâmetros para comparação em outros estudos de meta-análise de 

microrganismos probióticos em produtos lácteos, mas estudos de revisão foram 

fundamentais para a discussão desta pesquisa, principalmente El-Salam; El-Shibiny 

(2015), Kavitake et al. (2018), Pandey; Naik; Vakil (2015), Reid (2015), Sarao; Arora 

(2017) e, Turkmen; Akal; Özer (2019). 

Dentre os 62 estudos selecionados para fazerem parte dessa meta-análise, as 

matrizes alimentares com maior representatividade (66%) foram o iogurte (22 estudos) 

e o queijo (19 estudos). Cinquenta e cinco estudos, isto é, 89% dos estudos avaliados 

utilizaram como matéria-prima o leite de vaca. Mas houve também produtos lácteos 

fabricados com outros tipos de leite (de búfala, de cabra e de ovelha): um iogurte com 

leite de cabra, um iogurte com leite de búfala, um queijo com leite de búfala, dois 

queijos com leite de ovelha, um queijo com leite de ovelha e de cabra e um sorvete 

com leite de ovelha. Isso evidencia uma tendência mundial de utilizar mais o leite 

bovino em detrimento de leite oriundo de outras fontes de mamíferos. Entretanto, 

como nem todos os climas são adequados para criação de vacas, os leites de cabras, 

camelos, búfalos e ovelhas são usados por muitas pessoas (REID, 2015). 

 Na Tabela 3, sobre os anos de publicação dos estudos utilizados, nota-se 

que a partir de 2013 houve maior incidência de estudos de aplicação de 

microrganismos probióticos em alimentos. Consequentemente, pode-se observar que 

entre 2013 a 2018 foi o período que foram recuperados mais dados.  

Os 62 estudos selecionados sobre produtos lácteos geraram 344 observações, 

pois a maioria dos estudos possuía mais de uma amostra. Dessas observações, em 

60 o microrganismo probiótico foi adicionado na forma encapsulada (sendo 55 sem 

adição de prebiótico e cinco com adição de prebiótico) e em 284 o microrganismo 

probiótico foi adicionado na forma livre (sendo 182 sem adição de prebiótico e 102 

com adição de prebiótico).  
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Tabela 3 - Número de estudos primários e observações classificados por faixa de ano de publicação.  
 

Ano de publicação Número de estudos primários Número de observações 

[2000-2006] 5 24 
[2007-2012] 18 116 
[2013-2018] 39 204 

 

A eficácia de probióticos depende da dosagem em que são aplicados e 

mantidos no alimento, dependendo do fornecimento de um número específico de 

células viáveis para o seu consumo (EL-SALAM; EL-SHIBINY, 2015; FARNWORTH; 

CHAMPAGNE, 2010; TRIPATHI; GIRI 2014). De modo a atingir os seus efeitos 

benéficos sobre a saúde humana, alimentos probióticos devem conter pelo menos 106 

a 107 UFC de microrganismos probióticos viáveis por grama (g) ou mililitro (mL) no 

momento do seu consumo (EL-SALAM; EL-SHIBINY, 2015). Dessa forma, a maioria 

dos produtos estudados encontravam-se de acordo com essa quantidade, 

possibilitando a obtenção dos efeitos benéficos com a ingestão dos alimentos 

adicionados de microrganismos probióticos. 

 

3.3.3 Forma de aplicação do microrganismo probiótico × gênero do probiótico 

  

 Os gêneros mais utilizados de microrganismos probióticos para aplicação em 

alimentos são Lactobacillus e Bifidobacterium (HOLZAPFEL et al., 2001; 

BESSELING-VAN DER VAART et al., 2016; SARAO; ARORA, 2017), sendo que nesta 

pesquisa representaram respectivamente, 68,3% e 31,7% das observações 

recuperadas dos estudos primários. Na Tabela 4 verifica-se que a viabilidade dos 

microrganismos probióticos durante a vida útil manteve-se ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 em 

cerca de 82% das observações dos estudos meta-analisados quando Lactobacillus e 

Bifidobacterium foram adicionados ao alimento na forma não-encapsulada; e em 76% 

e 89% quando Lactobacillus e Bifidobacterium, foram adicionados na forma 

encapsulada, respectivamente. 

 Shori (2016) relata que os tipos de ingredientes adicionados, a presença de 

peróxido de hidrogênio e oxigênio dissolvido, a concentração de metabólitos (ácidos 

orgânicos) e as condições de armazenamento são fatores que podem restringir ou 

dificultar a multiplicação e a sobrevivência dos probióticos Lactobacillus ou 

Bifidobacterium em produtos lácteos fermentados.  
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Tabela 4 - Compilação de dados da análise da correlação forma de aplicação do probiótico × gênero. 
 

Aplicação Gênero n1 Média (2)  Desvio padrão % probióticos ≥ 6 2,3 

Não-encapsulado 
Lactobacillus 193 6,978 1,495 82,38% (159) 

Bifidobacterium 90 6,762 1,737 82,22% (74) 

Encapsulado 
Lactobacillus 42 6,760 1,559 76,19% (32) 

Bifidobacterium 19 7,588 1,111 89,47% (17) 
1 Tamanho da amostra 
2 log UFC g-1 ou mL-1 
3 Percentual de probióticos ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 e os dados dentro de parênteses ( ) correspondem 
ao número de observações que constitui cada percentual. 
 

 
Na Tabela 4 também vê-se que a maioria das observações são de probióticos 

do gênero Lactobacillus não-encapsulado. As maiores médias de contagem final de 

probióticos ocorreram nos grupos de Bifidobacterium encapsulado  7,59 log UFC g-1 

ou mL-1  representado por 10 estudos (AMAKIRI; THANTSHA, 2016; BOSCARIOLI, 

2010; CHEN et al., 2017; HOMAYOUNI et al., 2008; KAILASAPATHY, 2006; MOUSA 

et al., 2014; ÖZER et al., 2008; PINTO et al., 2012; SULTANA et al., 2000; ZIAR et al., 

2012); e Lactobacillus não-encapsulado  6,98 log UFC g-1 ou mL-1  representado 

por 51 estudos. Sendo que Bifidobacterium não-encapsulado e Lactobacillus 

encapsulado tiveram média idêntica de 6,76 log UFC g-1 ou mL-1 cada.  

O encapsulamento das células probióticas serve como um meio importante 

para incrementar a sobrevivência das células probióticas e geralmente é realizado 

para proteger as células vivas contra um ambiente desfavorável ou adverso 

(CHAMPAGNE; KAILASAPATHY, 2008; SARAO; ARORA, 2017; ZUIDAM; SHIMONI, 

2009), durante o armazenamento dos produtos alimentícios e sua passagem pelo 

sistema digestório (SARAO; ARORA, 2017). Portanto, a encapsulação objetiva 

potencializar a proteção do microrganismo probiótico, logo esperava-se que os 

probióticos encapsulados adicionados aos produtos lácteos, independente do gênero, 

deveriam ter contagens significativamente mais altas do que os não-encapsulados ao 

final da vida útil, fato não observado nesta meta-análise.  

O tamanho do efeito pode ser observado no gráfico tipo forest plot (Figura 2) a 

partir da análise da localização do diamante (perpassa a linha horizontal central), que 

expressa existência de efeitos iguais. Isto é, a tendência dos dados demonstra que 

não há associação entre probióticos não-encapsulados e encapsulados para os 

gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium.  

O efeito não foi significativo, porém o diamante largo representou grande 

imprecisão do efeito demonstrado na meta-análise. Os estudos do gênero 
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Lactobacillus apresentaram maior relevância, isto é, influência para a meta-análise. 

Visto que obteve-se um conjunto de dados maior (n = 235) do que para 

Bifidobacterium (n = 109). 

 

 
 
Figura 2 - Diagrama forest plot relacionando a forma de aplicação (não encapsulado ou encapsulado) 
do probiótico no produto lácteo × gêneros de probióticos. 

 

O ajuste do modelo global (odds ratio – probabilidade do que já aconteceu 

ocorrer novamente) foi -0,20 com intervalo de confiança de 95% (-0,89 a 0,49; p = 

0,5762). Isso indica um efeito global não significativo, para a encapsulação e não-

encapsulação dos gêneros avaliados pois o valor de p foi maior do que 0,05. Com um 

extenso intervalo de confiança e pouca precisão nos estudos, estatisticamente não há 

diferença para os gêneros observados. Portanto, observa-se a não necessidade de 

encapsulação para a manutenção ou melhoria da viabilidade dos probióticos dos 

gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, durante a vida útil dos produtos lácteos 

estudados.  

A análise de correlação binária entre a contagem final de probióticos não-

encapsulados e encapsulados × gênero (Lactobacillus e Bifidobacterium) demonstrou 

significância quanto à heterogeneidade residual (p = 0,0124), alto índice de 

heterogeneidade (I^2 = 84,01%) e variância moderada (tau = 0,4568). Quanto aos 

gêneros avaliados, isso indica que os estudos são heterogêneos para a encapsulação 

e não-encapsulação, isto é, entre os estudos analisados não se observou um 

comportamento semelhante entre os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium em 

relação ao processo de encapsulação, assim, demonstrando que não é interessante 

combinar na mesma versão os dois gêneros. De modo global, não se pode afirmar 

que o processo de encapsulação sempre proporcionará contagens finais de 

Diferença média padronizada 

Odds Ratio [95% Intervalo de Confiança] 

Encapsulado Não-encapsulado 

Gênero 
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probióticos mais altas, quando comparados aos não-encapsulados. Em alguns 

estudos observa-se que a contagem final de probióticos é favorecida pela 

encapsulação, mas outros estudos não observam esse benefício.  

Quando se trata da microencapsulação dos microrganismos probióticos, pode-

se propor que os principais fatores que afetam a viabilidade são os materiais e as 

técnicas utilizadas (EL-SALAM; EL-SHIBINY, 2015). Segundo Evivie et al. (2017), as 

técnicas de preservação, como a microencapsulação, precisam de ajustes para 

possibilitar um grande número de células probióticas viáveis. As proteínas do leite 

podem oferecer vantagens quando comparadas a outros materiais utilizados para o 

encapsulamento de microrganismos probióticos. Há técnicas para o uso de proteínas 

do soro de leite e caseína para o encapsulamento das linhagens probióticas de 

Lactobacillus e Bifidobacterium, mas que não foram utilizadas nos estudos recrutados 

para a presente meta-análise (EL-SALAM; EL-SHIBINY, 2015). Com o presente 

estudo verificou-se que os probióticos (Lactobacillus e Bifidobacterium) já possuem 

boa viabilidade em produtos lácteos, não havendo a necessidade de encapsulação, o 

que certamente constitui-se numa vantagem econômica. Em outros tipos de 

alimentos, menos favoráveis à sobrevivência desses microrganismos, a 

microencapsulação é de grande importância (EL HAGE; HERNANDEZ-SANABRIA; 

DE WIELE (2017).  

Os estudos avaliados pesquisaram os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, 

que geralmente são adicionados em produtos lácteos fermentados, como iogurtes, 

leite e queijos, sendo os mais estudados e avaliados até o momento (BESSELING-

VAN DER VAART et al., 2016). Mas conforme El Hage; Hernandez-Sanabria; De 

Wiele (2017), novos probióticos estão por destacar-se como uma nova geração, e as 

cepas candidatas não convencionais incluem Akkermansia muciniphila, Bacteroides 

fragilis, Bacteroides uniformis, Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium hallii e 

membros dos clusters de Clostridia IV, XIVa, e XVIII. Assim como a nova geração de 

microrganismos probióticos, há a nova geração de produtos não lácteos, voltados 

como uma alternativa principalmente para àqueles que não podem consumir produtos 

lácteos (EL HAGE; HERNANDEZ-SANABRIA; DE WIELE, 2017). E, provavelmente, 

novos produtos podem necessitar de novas cepas. 

Atualmente, inúmeras referências são dedicadas à seleção e caracterização de 

novas espécies e mais cepas específicas de bactérias probióticas (PEREIRA et al., 

2018). Soares et al. (2019) mostraram que cepas de Bacillus com propriedades 
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probióticas reivindicadas podem ser uma opção promissora e inovadora para a 

produção de alimentos adicionados de probióticos sujeitos ao processamento danoso 

às cepas probióticas convencionais de Lactobacillus e Bifidobacterium. Além da 

expansão na variedade e diversificação de produtos probióticos, o estudo destaca que 

a escolha da etapa para incorporar as cepas de Bacillus com propriedades probióticas 

reivindicadas é de grande importância quanto à viabilidade do microrganismo durante 

a fabricação e a vida útil do produto.  

De acordo com Hossain; Sadekuzzaman; Ha (2017), muitas cepas probióticas 

são exploradas há muitos anos sem causar efeitos adversos, mas na escolha de um 

microrganismo probiótico deve-se levar em consideração, como segurança, que 

alguns desses gêneros, como Enterococcus e Bacillus, contêm espécies com efeitos 

patogênicos comprovados. O desenvolvimento de alimentos probióticos da próxima 

geração é promissor para a inovação no setor de alimentação humana e animal, sendo 

que uma estreita interação entre a academia, a indústria e as agências reguladoras é 

essencial para o desenvolvimento de produtos seguros e promotores de saúde (EL 

HAGE; HERNANDEZ-SANABRIA; DE WIELE, 2017). 

 

3.3.4 Forma de aplicação do microrganismo probiótico × produto lácteo 

 

Na Tabela 5, observa-se que a viabilidade dos microrganismos probióticos foi 

mantida ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 durante a vida útil do produto lácteo em 87,3% das 

observações dos estudos meta-analisados quando não-encapsulados e em 93,7% 

quando encapsulados. Nesse sentido, pode-se sugerir que o efeito protetivo do 

alimento é crucial para os microrganismos probióticos, tanto não-encapsulados quanto 

encapsulados.  

Foi surpreendente constatar que no iogurte, um dos veículos mais bem 

estudado, estabelecido e consumido como probiótico do mercado (EL HAGE; 

HERNANDEZ-SANABRIA; DE WIELE, 2017; FAZILAH et al., 2018; REID, 2015), 

observaram-se os menores índices (Tabela 5) de manutenção de viabilidade de 

microrganismos probióticos, tanto não-encapsulados quanto encapsulados. Nos 

estudos compilados da meta-análise, entre os anos de 2000 a 2006, dos produtos 

lácteos avaliados, recuperou-se somente pesquisas com iogurte. Também, constatou-

se que os estudos que influenciaram o percentual de probióticos para valores < 6 log 

UFC g-1 ou mL-1 no final da vida útil foram os de iogurte grego e iogurte adicionado de 
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frutas (KAILASAPATHY, 2006; KUMAR; KUMAR, 2016; MARAGKOUDAKIS et al., 

2006). Assim, presume-se que a adição de outros ingredientes (além do leite e do 

fermento lácteo) podem ocasionar alterações no comportamento e manutenção da 

viabilidade do microrganismo probiótico. Além disso, de acordo com El Hage, 

Hernandez-Sanabria e de Wiele (2017) algumas cepas de probióticos são sensíveis 

às diferentes condições dos produtos fermentados como oxigênio e pH, o que pode 

afetar a estabilidade dos probióticos durante o armazenamento. 

 

Tabela 5 - Compilação de dados da análise da correlação forma de aplicação do probiótico × produto  
lácteo. 
 

Aplicação Produto lácteo n1 Média (2)  Desvio padrão % probióticos ≥ 6 2,3 

Não-encapsulado 

Queijo 81 6,886 1,700 82,72% (67) 

Sobremesa 5 8,220 1,007 100,00% (5) 

Leite fermentado 82 6,951 1,423 84,15% (69) 

Sorvete 39 7,676 0,590 100,00% (39) 

Iogurte 76 6,408 1,778 69,74% (53) 

Encapsulado 

Queijo 8 7,377 0,608 100,00% (8) 

Sobremesa 3 7,250 0,173 100,00% (3) 

Leite fermentado 3 7,393 0,647 100,00% (3) 

Sorvete 9 8,143 0,712 100,00% (9) 

Iogurte 38 6,628 1,681 68,42% (26) 
1 Tamanho da amostra 
2 log UFC g-1 ou mL-1 
3 Percentual de probióticos ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 e os dados dentro de parênteses ( ) correspondem 
ao número de observações que constitui cada percentual. 

 

Além do iogurte, no queijo e no leite fermentado adicionados com probióticos 

não-encapsulados verificaram-se contagens < 6 log UFC g-1 ou mL-1. Já para os 

microrganismos probióticos encapsulados, apenas o iogurte (~68%) demonstrou 

contagens < 6 log UFC g-1 ou mL-1. Nesse sentido pode-se inferir que a encapsulação 

dos microrganismos probióticos para o iogurte não é primordial. Tripathy; Giri (2014) 

relataram que a encapsulação pode alterar sensorialmente o produto. Isto é, o 

consumidor detecta facilmente a adição de células probióticas encapsuladas em 

iogurtes (em virtude do tamanho da cápsula ou partícula), já em outros produtos onde 

a textura é naturalmente diferenciada como sobremesas lácteas, queijos e sorvetes, 

tal adição não é tão facilmente detectada pelo consumidor (SARAO; ARORA, 2017). 

Na Tabela 5 pode-se observar que todas as médias da contagem final de 

microrganismos probióticos são ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1, e a maior média ocorreu na 

sobremesa (n = 8,220 log UFC g-1) referente à três estudos com probióticos não-
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encapsulados, seguida de sorvete com probióticos encapsulados (n = 8,143 log UFC 

g-1), referente à três estudos também.  

Lembrando que, a fim de obter efeitos benéficos no momento do consumo de 

alimentos adicionados de microrganismos probióticos, esses devem conter um 

número adequado de células viáveis de pelo menos 106 a 107 UFC mL-1 (CAPELA; 

HAY; SHAH, 2006; PAPADOPOULOU et al., 2018, SOHAIL et al., 2012; 

TALWALKAR; KAILASAPATHY, 2004). Considerando a rápida evolução dos 

alimentos com propriedades funcionais, tanto na pesquisa quanto no mercado, para 

atender as expectativas dos consumidores em relação à qualidade e benefícios de 

saúde exigíveis, o desenvolvimento deve exigir avaliações precisas de qualidade, 

segurança e eficácia a partir de uma gama mais ampla de estudos, desde 

experimentos in vitro a estudos in vivo e clínicos (FAZILAH et al., 2018). 

Pôde-se observar ainda (Apêndice A) que 7% dos estudos com microrganismos 

probióticos não-encapsulados apresentaram contagens ao final da vida útil ≥ 9 log 

UFC g-1 ou mL-1, sendo os produtos  iogurte (MOUSA et al., 2014; VIANNA et al, 2017), 

leite fermentado (CANO LAMADRID et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2009), queijo 

(DANTAS et al., 2016; RODRIGUES et al., 2012) e sobremesa (FERNANDES et al., 

2013); e que também 7% dos estudos com microrganismos probióticos encapsulados 

tiveram contagem ≥ 9 log UFC g-1 ou mL-1, correspondendo aos produtos sorvete com 

prebiótico (AHMADI et al., 2014; HOMAYOUNI et al., 2008;) e iogurte (MOUSA et al., 

2014). Sendo assim, considerando os estudos compilados, pode-se inferir que a 

encapsulação não fornece grande efeito protetivo ao probiótico adicionado ao 

alimento lácteo. 

O tamanho do efeito pode ser observado no gráfico forest plot da Figura 3, que 

expressa que há efeitos iguais, isto é, não há associação entre microrganismos 

probióticos não-encapsulados e encapsulados para os produtos lácteos observados, 

pois o diamante perpassa o eixo horizontal central em apenas 0,01. Quase 45% do 

peso dos estudos referem-se ao iogurte. Assim, os estudos que apresentaram maior 

relevância e influência foram os de iogurte, seguidos dos de queijo, observados a partir 

do tamanho do quadrado preto que se encontra na linha horizontal do intervalo de 

confiança.  

O ajuste do modelo global (odds ratio) foi -0,25 com intervalo de confiança de 

95% (-0,51 a 0,01; p = 0.0630). Isso indica um efeito global não significativo para a 

encapsulação e não-encapsulação dos produtos lácteos avaliados, pois o valor de p 
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foi maior do 0,05, isto é, os estudos eram bastante similares, praticamente iguais e 

não importa o microrganismo probiótico estar ou não estar encapsulado.  

 

 

 
Figura 3 - Diagrama forest plot relacionando a forma de aplicação (não encapsulado ou encapsulado) 
do probiótico no produto lácteo × tipos de produtos lácteos. 

 

De uma forma global os estudos revelaram que a encapsulação não favoreceu 

a manutenção da viabilidade do microrganismo probiótico no produto lácteo. Nesse 

caso o diamante não está tão largo, representando que a imprecisão do efeito da 

meta-análise não é grande. É interessante observar que a sobremesa foi o único 

produto que perpassou o eixo central, podendo-se inferir que caso fosse excluída da 

análise, haveria associação entre microrganismos probióticos encapsulados e não-

encapsulados.  

A análise de correlação binária entre a contagem final de microrganismos 

probióticos não-encapsulados e encapsulados × produto lácteo (queijo, sobremesa, 

leite fermentado, sorvete e iogurte) não demonstrou significância quanto à 

heterogeneidade residual (p = 0,2048), baixo índice de heterogeneidade (I^2 = 0,01%) 

e variância baixa (tau = 0,0024). Quanto aos produtos lácteos avaliados, isso indica 

que os estudos são homogêneos para a encapsulação e não-encapsulação. 

Na compilação dos dados meta-analíticos pôde-se constatar que a matriz 

alimentar pode ter efeito protetor para o microrganismo probiótico tanto quanto a 

encapsulação do mesmo. Farnworth & Champagne (2010) relataram que a matriz 

alimentar afeta muito a viabilidade dos microrganismos probióticos. Burgain et al. 

Diferença média padronizada 

Odds Ratio [95% Intervalo de Confiança] 

Não-encapsulado Encapsulado 

Produto lácteo 
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(2013) declararam que a capacidade de tamponamento da matriz alimentar é 

indiscutivelmente um fator crítico. Mesmo utilizando a mesma matriz alimentar, cepa 

probiótica e dosagem, deve ser avaliada cuidadosamente a aplicação das cepas 

probióticas e qual matriz pode ser mais adequada para promover o efeito desejado 

(NEFFE- SKOCIŃSKA et al., 2018). Da meta-análise realizada pode-se depreender 

que as matrizes lácteas favorecem a viabilidade dos microrganismos probióticos 

durante a vida útil do produto; portanto, a encapsulação não seria essencial para 

esses produtos. Entretanto, não se pode diminuir a importância da encapsulação em 

relação à resistência dos microrganismos probióticos no sistema digestório 

(HEIDEBACH et al., 2012; KENT; DOHERTY, 2014; NEFFE- SKOCIŃSKA et al., 

2018; SARAO; ARORA, 2017). 

No Brasil, encontram-se principalmente iogurtes, bebidas lácteas fermentadas 

e leites infantis com microrganismos probióticos, embora existam alguns poucos 

queijos com esses microrganismos. No mercado internacional, a variedade de 

produtos lácteos contendo microrganismos probióticos abrange, além daqueles 

comuns no Brasil, vários tipos de queijos, sorvetes, manteigas e molhos à base de 

leite e/ou iogurte (BRASIL DAIRY TRENDS 2020, 2017).  

O sucesso das bebidas lácteas está frequentemente associado ao 

desenvolvimento contínuo do setor de alimentos adicionados de microrganismos 

probióticos e aos muitos benefícios que esses produtos trazem para a saúde humana 

(NEFFE-SKOCIŃSKA et al., 2018). Como exemplo de veículo favorável à viabilidade 

tem-se o queijo que forma uma matriz proteica densa e protege as células pela 

possível presença de gordura, sendo um fator de proteção contra a alta acidez 

estomacal (BURGAIN et al., 2013). Logo, a suplementação de produtos lácteos é 

vantajosa. 

Como foi verificado o efeito em tipos de produto lácteo e considerando que há 

variação do tempo de vida útil entre eles, pode-se observar na Tabela 6 e Figura 4 o 

efeito protetivo da encapsulação durante a vida útil. Em média 83% das observações 

dos estudos com o microrganismo probiótico não-encapsulado apresentaram 

manutenção da viabilidade ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1, enquanto que quando 

encapsulado foi de 86% em média.  

Na Tabela 6 constata-se que na maioria das observações (n = 256) a vida útil 

dos produtos lácteos foi de até 60 dias. Também pode ser averiguado que a melhor 

contagem média no final do período da vida útil foi de 7,99 log UFC g-1 ou mL-1 no 
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período de 121 a 210 dias para produtos lácteos com microrganismos probióticos 

encapsulados. 

 
Tabela 6 - Compilação de dados da análise da correlação forma de aplicação do probiótico × vida útil. 

Aplicação Vida útil n1 Média (2)  Desvio padrão % probióticos ≥ 6 2,3 

Não-encapsulado 

0 a 15 dias 30 6,706 1,815 76,67% (23) 

16 a 30 dias 122 7,238 1,173 90,16% (110) 

31 a 45 dias 31 5,650 1,638 54,84% (17) 

46 a 60 dias 30 7,270 2,221 83,33% (25) 

61 a 90 dias 50 6,620 1,642 76,00% (38) 

91 a 120 dias 10 7,144 0,733 100,00% (10) 

121 a 210 dias 10 7,505 0,526 100,00% (10) 

Encapsulado 

0 a 15 dias 12 5,378 2,138 33,33% (4) 

16 a 30 dias 12 7,831 0,498 100,00% (12) 

31 a 45 dias 7 7,280 0,851 100,00% (7) 

46 a 60 dias 12 6,861 1,365 66,67% (8) 

61 a 90 dias 7 7,116 0,216 100,00% (7) 

91 a 120 dias 3 7,520 0,644 100,00% (3) 

121 a 210 dias 8 7,994 0,591 100,00% (8) 
1 Tamanho da amostra 
2 log UFC g-1 ou mL-1 
3 Percentual de probióticos ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 e os dados dentro de parênteses ( ) correspondem 
ao número de observações que constitui cada percentual. 

 

O tamanho do efeito pode ser observado no gráfico forest plot da Figura 4, que 

expressa que há efeitos iguais, isto é, não há associação entre microrganismos 

probióticos não-encapsulados e encapsulados para os diferentes tempos de vida útil 

observados, pois o diamante perpassa o eixo horizontal central.  

 

 

Figura 4 - Diagrama forest plot relacionando a forma de aplicação (não encapsulado ou encapsulado) 
do probiótico no produto lácteo × vida útil. 

Diferença média padronizada 

Odds Ratio [95% Intervalo de Confiança]   Vida útil 

Não-encapsulado Encapsulado 
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Os estudos de 46 a 60 dias, 61 a 90 dias e 91 a 120 dias apresentaram maior 

relevância, isto é, influência no contexto geral da meta-análise (quadrado maior). O 

ajuste do modelo global (odds ratio) foi -0,10 com intervalo de confiança de 95% (-

0,81 a 0,61; p = 0,7853). Isso indica um efeito global não significativo para a 

encapsulação e não-encapsulação quanto à vida útil dos produtos lácteos avaliados, 

pois o valor de p foi > 0,05, isto é, os estudos eram bastante similares, praticamente 

iguais, não sendo observada a necessidade de encapsulação do microrganismo 

probiótico.  

A análise de correlação binária entre a contagem final de microrganismos 

probióticos não-encapsulados e encapsulados × vida útil (0 a 15 dias, 16 a 30 dias, 31 

a 45 dias, 46 a 60 dias, 61 a 90 dias, 91 a 120 dias e 121 a 210 dias) demonstrou 

significância quanto à heterogeneidade residual (p < 0,0001), alto índice de 

heterogeneidade (I^2 = 84,56%) e variância alta (tau = 0,8439). Quanto à vida útil dos 

produtos lácteos avaliados, os estudos são heterogêneos para a encapsulação e não-

encapsulação. Assim, de uma forma global as observações dos estudos mostram que 

a encapsulação não favoreceu a manutenção da viabilidade do microrganismo 

probiótico no produto lácteo durante os diferentes períodos de vida útil observados. 

Além disso, vindo ao encontro do resultado geral desta meta-análise, há estudos que 

identificaram que para algumas estirpes probióticas e tipos de alimentos a viabilidade 

de microrganismos probióticos é semelhante tanto na forma livre quanto na 

encapsulada (ALVES et al., 2015; BOSCARIOLI, 2010; CHAIKHAM et al., 2013; 

HAFFNER; PASC, 2018; NEJATI et al., 2017; ORTAKCI et al., 2012; SOHAIL et al., 

2012; WANG et al., 2015; ZOMORODI et al., 2011). 

Contagens ao final da vida útil ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 foram observadas em 

80,33% dos microrganismos probióticos encapsulados e aproximadamente 82% dos 

microrganismos probióticos aplicados não-encapsulados no produto lácteo. Isto é, 

mais de 80% dos dados avaliados demonstraram que os microrganismos probióticos 

podem manter-se viáveis em produtos lácteos. Tais resultados confirmam os produtos 

lácteos como matrizes adequadas, visto que os microrganismos probióticos devem 

manter a viabilidade durante o armazenamento e a vida útil dos produtos, além de 

sobreviver ao ambiente adverso durante a passagem no sistema digestório (EL-

SALAM; EL-SHIBINY, 2015).  

Dos estudos apurados pôde-se observar que Cano Lamadrid et al. (2017), 

Dantas et al. (2016), Fernandes et al. (2013), Mousa et al. (2014), Oliveira et al. (2009), 
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Rodrigues et al. (2012) e Vianna et al. (2017) não encapsularam os microrganismos 

probióticos e, mesmo assim, encontraram contagens de probióticos ≥ 9 log UFC g-1 

ou mL-1. Por outro lado, Kailasapathy (2006), Kumar; Kumar (2016) e Sultana et al. 

(2000) encapsularam os microrganismos probióticos aplicados no alimento e 

obtiveram contagens inferiores a 6 log UFC g-1 ou mL-1. Porém os resultados são muito 

variados e fica difícil fazer afirmações a respeito, visto que muitos autores consideram 

e relatam que a encapsulação protege o microrganismo probiótico e melhora sua 

viabilidade (EL-SALAM; EL-SHIBINY, 2015; FARNWORTH; CHAMPAGNE, 2010; 

TRIPATHI; GIRI 2014), provendo às células probióticas uma barreira física para 

protegê-las durante o processamento, armazenamento e ingestão (BRASIL DAIRY 

TRENDS 2020, 2017; KENT; DOHERTY, 2014). 

 

3.3.5 Forma de aplicação do microrganismo probiótico × temperatura de 

estocagem 

 

O efeito protetivo das temperaturas de congelamento (-20,0°C e -18,0°C) é 

constatado na Tabela 7 em ambas as formas de aplicação dos microrganismos 

probióticos nos dez estudos avaliados. Em média 82% das observações dos estudos 

nos quais os microrganismos probióticos estavam não-encapsulados e os produtos 

lácteos foram mantidos a 4,0°C e 5,0°C apresentaram manutenção da viabilidade ≥ 6 

log UFC g-1 ou mL-1, enquanto que encapsulados, foi de apenas 72% em média. Uma 

das estratégias mais utilizadas, principalmente para produtos lácteos, é a manutenção 

de alimentos adicionados de microrganismos probióticos em temperaturas de 

refrigeração. Em estudos realizados anteriormente observou-se que durante o 

armazenamento de queijos comerciais em supermercados brasileiros, podem ocorrer 

variações significativas de temperaturas, expondo os produtos há uma instabilidade 

térmica (BRAUN et al., 2020). 

É uma vantagem para a indústria de laticínios no contexto de alimentos 

adicionados de microrganismos probióticos os produtos lácteos, em sua grande 

maioria serem armazenados sob refrigeração, pois as bactérias probióticas são 

sensíveis ao calor e podem ser destruídas ao serem expostas a essa condição. Já 

quanto à aplicação da microencapsulação, em escala industrial, apesar dos 

numerosos métodos e materiais utilizados no encapsulamento, existem muitas 

dificuldades relacionadas à viabilidade de microrganismos durante o processo de 
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encapsulamento que ainda não foram resolvidas. Um esforço persistente deve ser 

feito, para o aprimoramento das propriedades das microcápsulas e a superação dos 

desafios tecnológicos, com necessidade crescente de encontrar tecnologias 

adequadas que forneçam alta eficiência de encapsulamento e viabilidade probiótica 

e, ao mesmo tempo, forneçam uma qualidade adequada do produto final (SARAO; 

ARORA, 2017; ŠIPAILIENĖ; PETRAITYTĖ, 2018). 

 

Tabela 7 - Compilação de dados da análise da correlação forma de aplicação do probiótico × tempe- 
ratura de estocagem. 

 
Aplicação Temperatura (°C) n1 Média (2)  Desvio padrão % probióticos ≥ 6 2,3 

Não-encapsulado -20,0 °C 5 7,196 0,374 100,00%  (5) 

-18,0 °C 35 7,753 0,578 100,00% (35) 

4,0 °C 166 6,647 1,633 77,71% (129) 

5,0 °C 35 7,269 1,238 85,71% (30) 

10,0 °C 26 5,866 1,552 69,23% (18) 

12,0 °C 16 8,601 1,175 100,00% (16) 

Encapsulado -20,0 °C 2 8,740 0,481 100,00% (2) 

-18,0 °C 10 7,756 0,672 100,00% (10) 

4,0 °C 33 6,769 1,797 69,70% (23) 

5,0 °C 8 6,307 0,640 75,00% (6) 

10,0 °C 6 7,260 0,438 100,00% (6) 

12,0 °C 2 7,820 0,537 100,00% (2) 
1 Tamanho da amostra 
2 log UFC g-1 ou mL-1 
3 Percentual de probióticos ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 e os dados dentro de parênteses ( ) correspondem 
ao número de observações que constitui cada percentual. 

 

O encapsulamento tem algumas limitações tanto na manutenção da viabilidade 

probiótica durante o processo, quanto no armazenamento a longo prazo. Assim, é 

essencial encontrar sistemas adequadamente selecionados onde as bactérias 

possam ser encapsuladas sem perder sua viabilidade. As diretrizes para a escolha de 

cada elemento incluído no processo devem levar em consideração todos os aspectos, 

a fim de resultar no melhor custo benefício. Estudos futuros devem se concentrar em 

substâncias do encapsulamento, que possam proteger os probióticos de condições 

ambientais desfavoráveis às bactérias (ŠIPAILIENĖ; PETRAITYTĖ, 2018). Além 

disso, os estudos devem ser orientados para métodos de encapsulamento mais 

adequados para as viabilidades dos microrganismos probióticos. 

Na Tabela 7 constata-se que a maioria das observações (n = 166) mantiveram 

temperatura isotérmica de 4,0°C durante a vida útil em produtos lácteos com 

microrganismos probióticos na forma não-encapsulados. Também pode-se averiguar 

que a melhor contagem média no final da vida útil foi de 8,74 log UFC g-1 ou mL-1 em 
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temperatura de congelamento (-20,0°C) para produtos lácteos com microrganismos 

probióticos encapsulados, e de 8,6 log UFC g-1 ou mL-1em temperatura de refrigeração 

(12,0°C) para produtos lácteos com microrganismos probióticos não-encapsulados. 

O tamanho do efeito pode ser observado no gráfico forest plot da Figura 5, que 

expressa que há efeitos iguais, ou seja, não há associação entre microrganismos 

probióticos não-encapsulados e encapsulados para as temperaturas isotérmicas de 

estocagem observadas, pois o diamante perpassa o eixo central. Também pode ser 

observado que o diamante é largo, logo há grande imprecisão do efeito demonstrado 

na meta-análise.  

 

 
 
Figura 5 - Diagrama forest plot relacionando a forma de aplicação (não encapsulado ou encapsulado) 
do probiótico no produto lácteo × temperatura de estocagem. 

 

Os estudos a 4,0°C apresentaram maior relevância, isto é, influência no 

contexto geral da meta-análise (quadrado preto maior), sendo que os de menor 

impacto foram os de -20,0°C (quadrado preto menor). O ajuste do modelo global (odds 

ratio) foi -0,10 com intervalo de confiança de 95% (-0,89 a 0,68; p = 0.7979). Isso 

indica um efeito global não significativo para a encapsulação e não-encapsulação nas 

temperaturas de armazenamento dos produtos lácteos avaliados, pois o valor de p foi 

maior do que 0,05, isto é, os estudos eram bastante similares, praticamente iguais, 

não demonstrando ser necessária a encapsulação dos probióticos nestes casos.  

As faixas de efeito de -18,0°C e 4,0°C tiveram comportamentos semelhantes, 

mas o grande desvio padrão encontrado nas faixas de efeito dificulta a caracterização 

Diferença média padronizada 

Odds Ratio [95% Intervalo de Confiança] Temperatura 

Não-encapsulado Encapsulado 
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do efeito em afirmar se o mesmo é bom ou ruim. Talvez se houvesse um maior número 

de estudos regulares para cada temperatura avaliada, seria seguro inferir e 

caracterizar o efeito - por exemplo a -20,0°C haviam apenas dois estudos 

(HOMAYOUNI et al., 2008; ÖZTÜRK; DERMICI; AKIN, 2018).  

Assim, conclui-se que com um extenso intervalo de confiança e pouca precisão 

nos estudos, estatisticamente não há diferença para as temperaturas observadas, isto 

é, a encapsulação não seria necessária para os produtos lácteos observados quanto 

à manutenção ou crescimento dos microrganismos probióticos durante as 

temperaturas de estocagem. 

A análise de correlação binária entre a contagem final de microrganismos 

probióticos não-encapsulados e encapsulados × temperatura de estocagem (-20,0°C, 

-18,0°C, 4,0°C, 5,0°C, 10,0°C e 12,0°C) demonstrou significância quanto a 

heterogeneidade residual (p = 0,0001), alto índice de heterogeneidade (I^2 = 83,20%) 

e variância alta (tau = 0,8335). Quanto às temperaturas de armazenamento dos 

produtos lácteos avaliados, isso indica que os estudos são heterogêneos para a 

encapsulação e não-encapsulação e, devido a não ser observado um padrão, não se 

sugere uma temperatura específica. 

Vale ressaltar que nos produtos lácteos fermentados armazenados a 

temperaturas acima da temperatura de refrigeração, a viabilidade dos microrganismos 

probióticos diminui rapidamente (EL-SALAM; EL-SHIBINY, 2015; FARNWORTH; 

CHAMPAGNE, 2010; TRIPATHI; GIRI 2014). E, ainda, o armazenamento à 

temperatura ambiente, comum a vários tipos de produtos não lácteos, como cereais, 

bebidas, chocolate etc., pode criar um grande desafio para a estabilidade probiótica 

(SAARELA et al., 2000). Vale ressaltar, que nas observações dos estudos meta-

analisados os produtos foram expostos a temperaturas isotérmicas durante a vida útil, 

não simulando o que realmente ocorre nos estabelecimentos comerciais, conforme 

estudado por Braun et al. (2020), fator que pode ser considerado crítico mas que até 

o momento seu impacto foi pouco considerado.   

 

3.3.6 Forma de aplicação do microrganismo probiótico × prebiótico no produto 

lácteo 

 

O prebiótico demonstrou um certo efeito protetivo junto com o microrganismo 

probiótico encapsulado nos produtos lácteos simbióticos (AHMADI et al., 2014; 
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HOMAYOUNI et al., 2018; IYER; KAILASAOATHY, 2005), que pode ser observado 

na Tabela 8. Sip & Grajek (2009) relataram que os prebióticos podem melhorar a 

viabilidade de microrganismos probióticos e estimular ativamente a microbiota 

benéfica no intestino. Enquanto que Sarao & Arora (2017) comentaram que há baixa 

sobrevida dos microrganismos probióticos em alimentos com propriedades funcionais 

e que a estabilidade e a viabilidade das culturas probióticas podem ser aumentadas 

pela microencapsulação.  

 
Tabela 8 - Compilação de dados da análise da correlação forma de aplicação do probiótico × prebió- ti
co. 

 
Aplicação Prebiótico n1 Média (2)  Desvio padrão % probióticos ≥ 6 2,3 

Não-encapsulado Com prebiótico 102 6,874 1,600 85,29% (87) 

Sem prebiótico 181 6,929 1,567 80,66% (146) 

Encapsulado Com prebiótico 5 8,262 0,997 100,00% (5) 

Sem prebiótico 56 6,907 1,468 78,57% (44) 
1 Tamanho da amostra 
2 log UFC g-1 ou mL-1 
3 Percentual de probióticos ≥ 6 log UFC g-1 ou mL-1 e os dados dentro de parênteses ( ) correspondem 
ao número de observações que constitui cada percentual. 

 

Na Tabela 8 constata-se que a maior média de contagem final dos 

microrganismos probióticos foi obtida no produto lácteo com probiótico encapsulado e 

prebiótico. Também pode ser considerado que houve boa sinergia entre probiótico e 

prebiótico no produto (PANDEY; NAIK; VAKIL, 2015), visto que independente da 

forma de aplicação os maiores percentuais são de produtos lácteos com prebióticos. 

Já Alves et al. (2013) observaram que diferentes concentrações de inulina não tiveram 

efeitos na viabilidade dos microrganismos probióticos, mas esse fato pode ser 

vantajoso, pois a inulina vai ser degradada pela bactéria probiótica apenas no sistema 

digestório, modulando positivamente a composição da microbiota intestinal do 

consumidor.   

O tamanho do efeito pode ser observado no gráfico forest plot da Figura 6, que 

expressa que há efeitos iguais, isto é, não há associação entre microrganismos 

probióticos encapsulados e não-encapsulados nos produtos lácteos adicionados ou 

não de prebiótico, pois o diamante perpassa o eixo horizontal central. Também pode 

ser observado que o diamante é largo, explicitando que há grande imprecisão do efeito 

demonstrado na meta-análise.  
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Figura 6 - Diagrama forest plot relacionando a forma de aplicação (não encapsulado ou encapsulado) 
do probiótico no produto lácteo × prebiótico. 

 

O ajuste do modelo global (odds ratio) foi -0,44 com intervalo de confiança de 

95% (-1,46 a 0,58; p = 0,3952). Isso indica um efeito global não significativo para a 

encapsulação e não-encapsulação quanto a ter ou não ter prebiótico nos produtos 

lácteos avaliados, pois o valor de p foi maior do que 0,05, isto é, os estudos eram 

bastante similares, praticamente iguais, demonstrando não haver necessidade de 

encapsular do microrganismo probiótico nestes casos. 

De uma forma global, as observações dos estudos apresentam que a 

encapsulação não favoreceu a manutenção da viabilidade do microrganismo 

probiótico no produto lácteo, independentemente da adição ou não de prebiótico. 

Assim, constata-se que com um extenso intervalo de confiança e pouca precisão nos 

estudos, não seria necessária a encapsulação do microrganismo probiótico quando 

adicionado à um alimento contendo prebiótico. Já a análise de correlação binária entre 

a contagem final de microrganismos probióticos não-encapsulados e encapsulados × 

prebiótico (com prebiótico ou sem prebiótico) demonstrou significância quanto a 

heterogeneidade residual (p = 0,0155), alto índice de heterogeneidade (I^2 = 82,92%) 

e variância moderada (tau = 0,6750).  

 

3.4 Conclusões 

 

  A presente meta-análise, para nosso conhecimento, é o primeiro estudo 

estabelecido sobre microrganismos probióticos encapsulados e não-encapsulados em 

produtos lácteos. Ao mesmo tempo que os estudos primários publicados e utilizados 

Diferença média padronizada 

Odds Ratio [95% Intervalo de Confiança] 

Não-encapsulado Encapsulado 

Prebiótico 
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como base para esta pesquisa podem ter alguns resultados contraditórios, esta meta-

análise pode oferecer uma visão geral e conjunta a partir do uso dos dados 

quantitativos desses estudos. 

De modo geral, os microrganismos probióticos não-encapsulados conseguiram 

manter-se em concentração adequada nos produtos lácteos, mesmo em produtos 

com longa vida útil. Apesar da heterogeneidade entre os dados obtidos, nenhum dos 

efeitos testados (gênero do microrganismo probiótico; tipo de produto lácteo; adição 

de prebiótico, temperatura de armazenamento e vida útil do produto lácteo) 

apresentaram diferença significativa quanto à forma de aplicação do microrganismo 

probiótico.  

Assim, os resultados mostraram a tendência de que não haja diferença 

significativa na viabilidade do microrganismo até o final da vida útil do produto entre 

microrganismos probióticos aplicados encapsulados e não-encapsulados em produtos 

lácteos. Tanto o probiótico aplicado não encapsulado quanto o encapsulado tiveram 

boa eficiência. Esse desfecho é muito positivo, pois demonstra um possível ganho 

econômico para a indústria de produtos lácteos, afetando o custo do produto final para 

o consumidor.  

  Visto que o processo de encapsulação, de modo geral, onera o produto, 

sugere-se como perspectiva que os estudos utilizem como preceito a análise de 

tolerância às condições do trânsito gastrointestinal na pesquisa e no desenvolvimento 

de alimentos adicionados de probióticos e simbióticos. Assim, a necessidade da 

encapsulação ou não do microrganismo probiótico (considerando a especificidade de 

cada linhagem) em cada matriz alimentar será melhor compreendida, visando o 

benefício ao consumidor e o menor custo possível de produção.  
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Supplementary material. Histograms of the distribution of temperatures for cheeses (probiotic, fresh 
and other) in the morning (a) and in the afternoon (b) periods; and of probiotic cheese in the morning 
(c) and in the afternoon (d). 
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5 Capítulo 3 - Predição do comportamento de bactérias ácido láticas em queijos 

sob temperaturas constantes e variáveis, utilizando o software FSSP®  

 

5.1 Introdução 

 

A diversidade de queijos é bastante numerosa, apesar da limitada variedade 

de matérias-primas - leite bovino, caprino, bubalino ou ovino, fermento lático, 

coagulante e sal - estima-se que haja mais de 1.500 tipos de produto. Embora as 

tendências de consumo que disponibilizaram novos produtos no mercado interno de 

queijos e as mudanças observadas nos hábitos alimentares da população brasileira, 

o queijo Mussarela, o queijo prato, o requeijão e o queijo Minas se mantiveram como 

as variedades preferidas pelo consumidor e as mais produzidas no País (BRASIL 

DAIRY TRENDS 2020, 2017).  

Tradicionalmente e legalmente, os queijos são classificados com base 

principalmente no teor de umidade, de gordura e de propriedades reológicas (duro, 

semiduro, macio) (BRASIL, 1996; FOX et al., 2016). As denominações de venda dos 

queijos comumente encontrados no mercado estão relacionadas às suas variedades, 

cujas identidades dependem de diversos fatores, tais como a origem do leite, o 

tratamento da matéria-prima, o tipo de coagulação, o tratamento da massa-base, os 

ingredientes e os aditivos adicionados, os aspectos tecnológicos da produção, o tipo 

e o tempo de maturação, as características físico-químicas e sensoriais do produto e 

a localização geográfica de origem (BRASIL DAIRY TRENDS 2020, 2017).  

Karimi; Mortazavian e Cruz (2011) relatam que o queijo pode apresentar um 

grande número de bactérias ácido láticas (BAL), sendo que lactococos, lactobacilos e 

estreptococos estão entre as culturas iniciadoras mais comumente usadas na 

fabricação de queijos. Muitas BAL também produzem ambientes que inibem a 

multiplicação não somente de microrganismos patogênicos e deteriorantes, mas 

também de bactérias probióticas (VINDEROLA et al. 2002, VINDEROLA; 

MOCCHIUTTI; REINHEIMER, 2002). Essa atividade inibitória é atribuída a vários 

fatores, tais como: produção de ácido lático e outros ácidos orgânicos, peróxido de 

hidrogênio e bacteriocinas ou antibióticos, competição e esgotamento de nutrientes, 
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compostos alcoólicos, diacetil e um potencial alterado de oxidação-redução (SHAH, 

2000; KARIMI; MORTAZAVIAN; CRUZ, 2011).  

As espécies de BAL tornaram-se um grupo industrialmente importante de 

bactérias usadas para a produção de alimentos fermentados, como iogurte, queijo e 

manteiga, além de serem microrganismos cruciais presentes em processos de 

transformação e preservação dos alimentos. Enquanto algumas BAL agem como 

colonizadores na superfície mucosa do sistema digestório, outras são comercializados 

como probióticos (EVIVIE et al., 2017; GEZGINC et al. 2015; KLAENHAMMER; DE 

VOS, 2011 apud EVIVIE et al., 2017).  

Para o uso das BAL como probióticos, algumas características desejáveis - 

baixo custo, manutenção de sua viabilidade durante o processamento e 

armazenamento, facilitação da aplicação nos produtos, manutenção de viabilidade 

durante a passagem gastrointestinal superior e resistência ao processamento físico-

químico - devem ser consideradas (EVIVIE et al. 2017; SONG; IBRAHIM; HAYEK, 

2012). 

Karimi; Mortazavian e Cruz (2011) afirmam, que geralmente, os queijos 

fornecem um ambiente propício à sobrevivência a longo prazo de bactérias 

probióticas, sendo que numerosas cepas foram adicionadas com sucesso a diferentes 

tipos de queijos, incluindo Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. Os autores 

avaliaram a viabilidade das bactérias probióticas em diferentes tipos de queijos 

relatadas em diversos estudos. De uma forma geral, foram relatadas como 

satisfatórias, confirmando que o queijo é um bom transportador probiótico até o 

consumo. Mesmo no final dos períodos de armazenamento as populações de 

bactérias probióticas foram mantidas ≥ 106 UFC g-1, concentração geralmente 

reconhecida como o nível mínimo para ser considerado probiótico ou para ter efeito 

fisiológico no organismo do indivíduo.  

Conforme Forsythe (2005), os fatores mais importantes para a multiplicação 

microbiana em alimentos são: pH, atividade de água, composição dos gases, 

temperatura e presença de certos ácidos orgânicos como o lactato. Assim, se o 

alimento está sujeito a flutuações de temperatura durante o estoque e distribuição, a 

taxa de multiplicação microbiana será afetada. Há indícios de que a temperatura afeta 

a manutenção da viabilidade de BAL e, por conseguinte, das cepas probióticas; visto 

que as cepas não morrem na mesma taxa durante o armazenamento (CHAMPAGNE 

et al., 1996), a população "total" no produto pode estar correta, mas a proporção de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gezginc%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25547312
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cepas pode ser significativamente alterada durante o armazenamento (FARNWORTH; 

CHAMPAGNE, 2010). Como essa influência é pouco estudada, pode-se utilizar a 

microbiologia preditiva para conhecer um pouco melhor o comportamento desses 

microrganismos benéficos, à semelhança do que é feito para os patogênicos.  

O queijo é um veículo promissor para manter a estabilidade dos 

microrganismos probióticos até o momento do consumo, pois comparado aos leites 

fermentados possui um pH relativamente mais alto, menor acidez titulável e conteúdo 

de oxigênio, boa capacidade de tamponamento, maior disponibilidade de nutrientes e 

uma matriz sólida densa, além de um teor de gordura relativamente alto que protege 

as células probióticas contra fatores prejudiciais. Além disso, uma variedade muito 

ampla de tipos de queijo, bem como seu consumo crescente em dietas a longo prazo, 

aumentam a importância desse produto (KARIMI; MORTAZAVIAN; CRUZ, 2011). 

A microbiologia preditiva associa os conhecimentos da microbiologia com os 

da matemática e informática, a fim de descrever matematicamente o desenvolvimento 

de microrganismos sob diversas condições ambientais. Já a habilidade de predizer 

acuradamente a multiplicação microbiana em alimentos, em relação à segurança e à 

vida útil, é bastante limitada (FORSYTHE, 2005).  

Nos softwares de microbiologia preditiva não há padrões e dados para predizer 

o comportamento de microrganismos probióticos, mas no software FSSP - Food 

Spoilage and Safety Predictor® - há como predizer o comportamento de BAL. O 

software FSSP® é distribuído gratuitamente em http://fssp.food.dtu.dk e prediz a 

multiplicação de microrganismos nos alimentos. O modelo genérico é uma ferramenta 

altamente flexível para prever o crescimento de vários microrganismos em diferentes 

alimentos e poderá prever o efeito das condições de armazenamento em 

temperaturas constantes ou flutuantes na vida útil do produto, sendo de fácil utilização 

(DTU FOOD, 2014). 

Visto que a maioria dos microrganismos probióticos pertencem ao grupo de 

BAL e o recurso usado no estudo foi o software FSSP®, o objetivo desse estudo foi 

predizer o comportamento das BAL como indicador de microrganismos probióticos em 

queijos sob temperaturas constantes e variáveis, oriundas das leituras da temperatura 

de queijos embalados comercializados em supermercados realizadas em estudo 

anterior (BRAUN et al., 2020). 

  

 

http://fssp.food.dtu.dk/
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5.2 Material e Métodos 

 

5.2.1 Seleção de queijos e leitura das temperaturas  

 

As temperaturas superficiais de queijos embalados e armazenados no 

ambiente comercial de supermercados foram verificadas e registradas entre janeiro e 

abril de 2017. Os supermercados foram contatados previamente e autorizaram a 

verificação da temperatura de queijos a fim de contribuir com a pesquisa brasileira. 

Em virtude da baixa disponibilidade de queijos probióticos e frescos, demais 

tipos de queijos disponíveis nos supermercados foram verificados. Ao registrar as 

temperaturas dos queijos amostrados observou-se o tamanho do supermercado, o 

tipo de balcão refrigerado e o local de armazenamento do queijo selecionado na 

prateleira do refrigerador, a fim de avaliar a influência desses fatores nas temperaturas 

dos queijos (BRAUN et al., 2020).  

As temperaturas dos queijos foram registradas na superfície das embalagens 

íntegras, enquanto as embalagens não foram violadas, a fim de não prejudicar sua 

comercialização e corresponder ao método utilizado pelas lojas de varejo; a 

temperatura da geladeira não foi medida. As medições foram realizadas usando um 

termômetro digital infravermelho (InfraTerm, 7660 INCOTERM, Shenzhen/China; 

precisão de ± 2%) o equipamento foi direcionado para o centro da parte superior da 

embalagem a uma distância de 5 a 10 cm com o registro de temperatura sendo 

realizado em triplicata, com intervalos de 2 segundos. As temperaturas dos queijos 

foram coletadas entre janeiro e abril de 2017. Mediu-se a temperatura dos produtos 

analisados duas vezes ao dia, no período da manhã entre 8h00 e 12h30 e novamente 

no período da tarde entre 14h00 e 19h30.  

 

5.2.2 Caracterização dos queijos 

 

De acordo com o Regulamento de Identidade e Qualidade de Queijos, do órgão 

nacional de controle de produtos de origem animal Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), os queijos são classificados de acordo com o conteúdo de 

matéria gorda no extrato seco e com o conteúdo de umidade (BRASIL, 1996).  

O queijo Minas frescal é classificado como queijo semi-gordo, de alta umidade 

a ser consumido fresco (BRASIL, 1997a; 2004); a Mussarela é um queijo extra-gordo, 
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gordo a semi-gordo, de umidade média, alta ou muito alta (BRASIL, 1997c); o queijo 

prato é um queijo gordo, de umidade média (BRASIL, 1997b); o queijo Minas padrão 

é um queijo semi-gordo a gordo, de média umidade (BRASIL, 2020b); o queijo 

provolone defumado fresco é um queijo semi-gordo a gordo, de média a alta umidade 

(BRASIL, 2020d); o cream cheese é um queijo semi-gordo, gordo ou extra gordo, de 

muita alta umidade (BRASIL, 2020c); e a ricota é um queijo magro ou semi-gordo, de 

muito alta umidade e desnatado (BRASIL, 2020a). O queijo de soro de leite fresco e 

o creme de ricota não possuem classificação na legislação atual. 

Dentre os 82 queijos Minas frescal verificados, 31 classificavam-se como 

queijos probióticos (Bifidobacterium lactis). Do restante, cinco eram de queijo fresco 

feito de soro de leite, cinco de queijo Mussarela, dois de queijo prato, oito de queijo 

Minas padrão, dois de queijo provolone defumado fresco, um de creme de ricota, um 

de cream cheese e seis de ricota.  

O MAPA não estabelece outros parâmetros intrínsecos aos queijos; sendo 

assim, pH e teores de NaCl (cloreto de sódio) foram obtidos em estudos de pesquisa 

e desenvolvimento de queijos e em manuais de produção de queijos. Utilizou-se como 

referência Silva (2016a) para o queijo Minas frescal, Ortakci et al. (2012) para o queijo 

Mussarela, Silva (2005) para o queijo prato, Furtado (2005) para o queijo Minas 

padrão, Rodrigues (2015) para o queijo provolone fresco defumado, Detoni e 

Gonçalves (2011) para o creme de ricota, Monteiro (2004) para o cream cheese e 

Camini et al. (2014) para a ricota. Para o queijo fresco de soro de leite não foram 

encontrados parâmetros em outros estudos, sendo assim, por utilizar também o soro 

de leite, por semelhança foram utilizados os dados da ricota (CAMINI et al., 2014). 

Como a maioria apresentava uma variação de valores para pH e NaCl, calculou-se o 

valor médio, sendo que os dados estão apresentados na Tabela 1. 

A vida útil dos queijos em estudos é muito variada. Para aproximação da 

realidade dos produtos brasileiros tomou-se como referência os períodos utilizados 

pela indústria brasileira Santa Clara, visto que o site da empresa apresenta 

detalhadamente e claramente os dados técnicos de cada produto. Para o queijo Minas 

frescal e ricota são 35 dias de validade; 90 dias para o queijo Mussarela e creme de 

ricota; 120 dias para o cream cheese e 180 dias para os queijos prato, provolone 

fresco defumado e Minas padrão (SANTA CLARA, 2020). Como para o queijo fresco 

de soro de leite não foram encontradas referências, por ser um queijo semelhante à 

ricota, o prazo de validade de 35 dias foi adotado. 
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Tabela 1 - Valores médios de pH e teor de NaCl para os queijos. 
 

Queijo pH NaCl 

Queijo Minas frescal 5,15 1,50% 
Queijo fresco de soro de leite 5,48 0,20% 
Queijo Mussarela 5,40 1,79% 
Queijo prato (lanche) 5,30 1,75% 
Queijo Minas padrão 5,05 1,50% 
Queijo provolone fresco defumado 5,15 1,70% 
Creme de ricota 4,80 1,00% 
Cream cheese 4,82 0,75% 
Ricota 5,48 0,20% 

 

 

5.2.3 Predição do comportamento das bactérias ácido láticas em queijo sob 

temperaturas constantes 

 

O software FSSP® foi utilizado para predição do comportamento microbiano 

tanto em temperaturas constantes, quanto em temperaturas variáveis. Na Tabela 1 e 

Tabela 2 pode-se observar as entradas de dados no software FSSP® para o cálculo 

da taxa de multiplicação das BAL em temperaturas constantes. 

 

Tabela 2 - Entradas de dados no software FSSP® para predição de temperaturas constantes. 

 

Tipo de queijo 
Temperatura 
mínima 

Temperatura 
média 

Temperatura 
máxima Vida útil 

Queijo Minas frescal -0,6°C 7,8°C 17,5°C 35 dias 
Queijo fresco de soro de leite 4,4°C 10,5°C 14,3°C 35 dias 
Queijo Mussarela 0,4°C 8,5°C 17,3°C 90 dias 
Queijo prato (lanche) 9,4°C 10,8°C 12,5°C 90 dias 
Queijo Minas padrão -1,4°C 6,5°C 15,8°C 90 dias 
Queijo provolone fresco defumado 4,7°C 7,3°C 10,1°C 90 dias 
Creme de ricota 3,4°C 5,0°C 6,9°C 90 dias 
Cream cheese 3,6°C 4,6°C 5,4°C 90 dias 
Ricota 0,7°C 5,9°C 10,5°C 35 dias 

 

Dentre os modelos existentes no software, foi utilizado o modelo genérico para 

prever a multiplicação de BAL com base nos parâmetros cardinais de cada tipo de 

queijo (pH e teor de sal), temperatura de refrigeração e vida útil, de acordo com as 

Tabelas 1 e 2.  

Quanto às características do produto foram utilizados pH e teor de sal por 

serem parâmetros com opção de entrada no FSSP®. A umidade é um parâmetro 

importante para queijos, mas não há esta opção de entrada de dados. Os demais 
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parâmetros (componentes da fumaça, % CO2 no headspace para equilibro, nitrito e 

ácidos orgânicos) receberam o valor ‘0’.  

Quanto à vida útil o software FSSP® não aceita vida útil > 90 dias, sendo assim 

os queijos com vida útil de 120 e 180 dias foram padronizados para 90 dias. Outros 

dados importantes utilizados de entrada no FSSP® referem-se às concentrações de 

BAL  como concentração inicial utilizou-se 6 log UFC g-1 ou mL-1 e densidade máxima 

da população bacteriana 8,5 log UFC g-1 ou mL-1. A concentração inicial escolhida 

corresponde ao mínimo aceitável para o queijo ser considerado um produto com 

probióticos, e a máxima ao limite da multiplicação microbiana de forma geral em 

condições ideiais (8 log UFC g-1 ou mL-1) acrescido de uma margem de segurança 

(FELÍCIO et al., 2016; SILVA H. et al., 2018; VINDEROLA et al., 2009).    

As temperaturas foram utilizadas para avaliar a taxa de multiplicação das BAL 

nos nove tipos de queijos em temperaturas constantes, sendo: a) temperatura média 

para cada tipo de queijo, oriunda da média da verificação de temperaturas subdividida 

por tipo de queijo; b) temperatura média geral das 772 leituras (7,4°C), a qual foi 

testada para os nove tipos de queijo; c) temperaturas mínima e máxima para cada tipo 

de queijo, sendo que a variação ocorreu no item de entrada de dados ‘temperatura’, 

onde em ‘produto 1’ foi inserida a temperatura mínima e em ‘produto 2’ a temperatura 

máxima.  

 
5.2.4 Predição do comportamento das bactérias ácido láticas em queijo sob 

temperaturas variáveis 

 

O software FSSP® foi utilizado para a predição com temperaturas variáveis 

conforme o item 5.2.3. Foram realizadas simulações com intervalos em dias  

conforme a vida útil de cada tipo de queijo; e com intervalos de 12 horas  

aleatorizando as temperaturas de todos tipos de queijos. Na simulação com intervalos 

em dias, o critério utilizado foi dividir a vida útil de cada tipo de queijo por três e aplicar 

no primeiro terço de dias a temperatura mínima, no segundo terço de dias a 

temperatura média e no terceiro terço de dias a temperatura máxima, totalizando a 

real vida útil de cada tipo de queijo, conforme Tabela 3. Para temperaturas mínimas 

negativas foi utilizado 0,0°C e para vida útil foi padronizado 90 dias para todos àqueles 

superiores a esse prazo. 
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Tabela 3 - Entradas de tempo e temperaturas para predição com temperaturas mínimas, médias e 
máximas no total da vida útil de cada tipo de queijo. 
 

Tipo de queijo 
Tempo  
(vida útil/3) 

Temperatura 
mínima 

Temperatura 
média 

Temperatura 
máxima 

Queijo Minas frescal 11,67 dias 0,0°C 7,8°C 17,5°C 
Queijo fresco de soro de leite 11,67 dias 4,4°C 10,5°C 14,3°C 
Queijo Mussarela 30 dias 0,4°C 8,5°C 17,3°C 
Queijo prato (lanche) 30 dias 9,4°C 10,8°C 12,5°C 
Queijo Minas padrão 30 dias 0,0°C 6,5°C 15,8°C 
Queijo provolone fresco defumado 30 dias 4,7°C 7,3°C 10,1°C 
Creme de ricota 30 dias 3,4°C 5,0°C 6,9°C 
Cream cheese 30 dias 3,6°C 4,6°C 5,4°C 
Ricota 11,67 dias 0,7°C 5,9°C 10,5°C 

 

Na simulação com intervalos de 12h foram utilizados os dados padrões para 

cada tipo de queijo (Tabela 1 e 2) e as temperaturas máximas e mínimas de todos 

tipos de queijo sob três aspectos: ordem das temperaturas de forma aleatória, ordem 

de temperaturas crescente e ordem de temperaturas decrescente, conforme 

apresentado na Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Entradas de tempo (intervalos de 12h) e temperaturas (T) para todos os tipos de queijo no 

software FSSP® para predição com temperaturas aleatórias, em ordem crescente e decrescente. 

 

Tempo 
Temperatura - 
ordem crescente 

Temperatura -  
ordem decrescente 

Temperatura -  
ordem aleatória 

0,5 dias 0,0°C 17,5°C 0,0°C 
1,0 dias 0,0°C 17,3°C 17,5°C 
1,5 dias 0,4°C 15,8°C 4,4°C 
2,0 dias 0,7°C 14,3°C 14,3°C 
2,5 dias 3,4°C 12,5°C 0,4°C 
3,0 dias 3,6°C 10,5°C 17,3°C 
3,5 dias 4,4°C 10,1°C 9,4°C 
4,0 dias 4,7°C 9,4°C 12,5°C 
4,5 dias 5,4°C 6,9°C 0,0°C 
5,0 dias 6,9°C 5,4°C 15,8°C 
5,5 dias 9,4°C 4,7°C 4,7°C 
6,0 dias 10,1°C 4,4°C 10,1°C 
6,5 dias 10,5°C 3,6°C 3,4°C 
7,0 dias 12,5°C 3,4°C 6,9°C 
7,5 dias 14,3°C 0,7°C 3,6°C 
8,0 dias 15,8°C 0,4°C 5,4°C 
8,5 dias 17,3°C 0,0°C 0,7°C 
9,0 dias 17,5°C 0,0°C 10,5°C 

 

Os cenários de ordem das temperaturas aleatórias foram testados em todos os 

tipos de queijo. Já os cenários de temperaturas crescente e decrescente foram 

testados somente para os queijos de maior e menor taxa de multiplicação a 7,4°C, 

pois o comportamento da multiplicação das BAL nos queijos foi bem parecido.  
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5.3 Resultados e Discussão 

 
O presente estudo foi baseado em BAL por ser um grupo de bactérias que além 

de constituir-se de culturas iniciadoras também possuem várias cepas que são 

probióticas, principalmente as do gênero Lactobacillus. Quando tratamos de 

manutenção da viabilidade e multiplicação dos microrganismos as características 

intrínsecas dos queijos são fatores relevantes, que devem ser considerados. 

Legalmente os queijos Minas frescal, Mussarela (umidade entre 55 e 60% m/m) 

e ricota devem ser mantidos sob em temperatura não superior a 8°C (BRASIL, 1997a; 

1997c; 2020a); cream cheese não superior a 10°C (BRASIL, 2020c); queijos Prato, 

minas padrão e provolone de média e alta umidade não superior a 12,0ºC (BRASIL, 

1997b; 2020b; 2020d). Para o queijo fresco de soro de leite e creme de ricota não há 

regulamentação específica quanto à temperatura de armazenamento.  

Nos estudos de desenvolvimento de queijos probióticos geralmente utilizam-se 

temperaturas de armazenamento constantes de 4,0°C (ORTAKCI et al., 2012), 5,0°C 

(DANTAS et al., 2016; FELÍCIO et al., 2016; VINDEROLA et al., 2009), 8,0°C 

(NASCIMENTO; MORENO; KUAYE, 2008), 12,0°C (CHAVES; GIGANTE, 2016; 

SILVA H. et al., 2018; VINDEROLA et al., 2009), mas como foi observado por Braun 

et al. (2020), os queijos nem sempre são armazenados sob temperaturas constantes 

nos supermercados e muitas vezes, estão acima das temperaturas máximas 

apresentadas nos estudos. Além da temperatura ambiente há vários fatores que são 

primordiais para a manutenção das condições de refrigeração desses produtos, tais 

como o tipo do refrigerador e a manutenção dele, além da localização do produto no 

interior do equipamento (BRAUN et al., 2020). 

Braun et al. (2020) verificaram as temperaturas de armazenamento de 112 

unidades de queijos embalados e refrigerados em supermercados de diferentes 

localidades no Brasil, de forma que representassem queijos frescos probióticos e os 

queijos mais consumidos no país. Assim, essas condições de temperatura foram 

utilizadas para predizer o comportamento das BAL em diferentes tipos de queijos. 

A predição da concentração das BAL nas condições estabelecidas 

(temperatura, pH e NaCl) foi uma simulação do comportamento das BAL no programa 

FSSP®. Portanto, neste estudo não foram realizados ensaios in situ, mas é de 

interesse da linha de pesquisa de Microbiologia de Alimentos que seja dada sequência 

ao estudo, a fim de comprovar ou não o comportamento de BAL probióticas nas 
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mesmas condições. Visto que o programa simulou a multiplicação até atingir a 

concentração máxima, e não o declínio, que também pode ocorrer, dependendo das 

condições em que o queijo estiver exposto. 

 

5.3.1 Predição do comportamento das bactérias ácido láticas em queijo sob 

temperaturas constantes 

 

5.3.1.1 Perfil de armazenamento de cada tipo de queijo 

 

A temperatura de armazenamento, a taxa de multiplicação das BAL e o número 

de dias em que as BAL atingiriam a sua concentração máxima podem ser observados 

na Tabela 5. Para variações de temperaturas não é possível determinar a taxa de 

multiplicação das BAL. Observa-se que não houve fase de latência (lag) das BAL para 

todos os tipos de queijos e temperaturas. A fase de latência é caracterizada por 

ausência de multiplicação da cultura, o que corresponde à fase de adaptação do 

microrganismo ao meio. Como as BAL são adaptadas ao meio láctico do queijo e são 

adicionadas, em geral, já em fase logarítmica, então a fase lag acaba inexistindo 

(BARANY; ROBERTS, 1994).  

Segundo Trabulsi e Aterthum (p. 33-34; 2005) a fase lag pode ou não existir, e 

em condições favoráveis tende a ser menor, sendo que organismos originados de uma 

cultura em fase logarítmica não apresentam lag, pois continuam a se multiplicar na 

mesma velocidade do meio anterior a que estavam inoculados. Já na fase logarítmica 

a multiplicação dos microrganismos é máxima e constante, se dá em forma 

progressão geométrica. A fase logarítmica finda quando há limitação de nutrientes, 

acúmulo de metabólitos tóxicos e ausência de oxigênio  para o caso de 

microrganismos facultativos fermentativos. Em sequência, começa a fase 

estacionária. 

Quando avaliados os tipos de queijos isoladamente sob as temperaturas 

médias de cada um, verificou-se que a menor taxa de multiplicação das BAL (0,0427 

1/h) seria atingida no cream cheese na condição de temperatura de 4,6°C (menor 

temperatura média); e a taxa de multiplicação mais rápida das BAL (0,1457 1/h) seria 

atingida no queijo fresco de soro de leite na condição de temperatura de 10,5°C. 

Tiveram relevância, portanto, não só o fator extrínseco temperatura, mas também os 

intrínsecos pH e cloreto de sódio para o rápido desenvolvimento das BAL. 
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Tabela 5 - Taxa de multiplicação e para cada tipo de queijo sob temperaturas constantes. 

 

Tipo de queijo 
Temperatura1 
(°C) 

Taxa de multiplicação2 
(1/h) 

Número de dias para as 
BAL atingirem [ ] máx3 
(dias) 

Minas frescal  7,8 (-0,6 - 17,5) 0,0838 (0,0106 - 0,2548) 4,6 (31,5 - 2,1)  
Fresco de soro de leite 10,5 (4,4 - 14,3) 0,1457 (0,0547 - 0,2245) 4,0 (6,9 - 2,4) 
Mussarela 8,5 (0,4 - 17,3) 0,0962 (0,0162 - 0,2589) 5,4 (23,2 - 2,0) 
Prato 10,8 (9,4 - 12,5) 0,1291 (0,1075 - 0,1579) 4,1 (5,4 - 3,4) 
Minas padrão 6,5 (-1,4 - 15,8) 0,0655 (0,0070 - 0,2102) 7,5 (63,4 - 2,7) 
Provolone fresco defumado 7,3 (4,7 - 10,1) 0,0761 (0,0479 - 0,1139) 6,8 (10,2 - 4,8) 
Creme de ricota 5,0 (3,4 - 6,9) 0,0446 (0,0317 - 0,0626) 10,9 (14,3 - 7,5) 
Cream cheese 4,6 (3,6 - 5,4) 0,0427 (0,0345 - 0,0499) 10,7 (13,6 - 9,5) 
Ricota 5,9 (0,7 - 10,5) 0,0730 (0,0208 - 0,1457) 3,1 (21,7 - 6,1) 
1Temperatura média (e entre parênteses a temperatura mínima e máxima, respectivamente) 
2Taxa de multiplicação da temperatura média (e entre parênteses a taxa de multiplicação temperatura 
mínima e máxima, respectivamente) 
3Número de dias em que as BAL atingiriam a concentração máxima no queijo quando exposto sob 
condição de temperatura média (e entre parênteses o número de dias em que as BAL atingiriam a 
concentração máxima no queijo quando exposto sob condição de temperatura mínima e máxima, 
respectivamente)  
Fase lag = 0, para todas temperaturas testadas 

 

Quando os queijos foram avaliados individualmente, sob temperaturas 

mínimas, observou-se que a menor taxa de multiplicação das BAL (0,0070 1/h) seria 

atingida no queijo Minas padrão na condição de temperatura de -1,4°C (menor 

temperatura mínima); e a maior taxa de multiplicação das BAL (0,1075 1/h) seria 

atingida no queijo Minas padrão na condição de temperatura de 9,4°C (maior 

temperatura mínima). 

Já quando verificados sob as temperaturas máximas obtidas nos 

supermercados, observou-se que a maior taxa de multiplicação das BAL (0,2589 1/h) 

seria atingida no queijo Mussarela na condição de temperatura de 17,3°C (segunda 

maior temperatura máxima registrada); e a menor taxa de multiplicação das BAL 

(0,0499 1/h) seria atingida no cream cheese na condição de temperatura de 5,4°C 

(menor temperatura máxima registrada). 

Em geral, as maiores e menores taxas de multiplicação das BAL foram 

observadas nas maiores e menores temperaturas de armazenamento, 

respectivamente. Esse destaque da temperatura em relação aos outros fatores pode 

ser justificado pelos fatores intrínsecos utilizados pH e NaCl serem semelhantes entre 

os queijos estudados. E conforme Farnworth e Champagne (2010), quanto mais baixa 

a temperatura, maior a estabilidade das células. Entretanto, temperaturas de frio 

intenso (congelamento) podem provocar danos à matriz protéica do queijo e afetar a 

elasticidade de queijos Mozarella por exemplo (KUO; GUNASEKARAN, 2003). 
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  Pode ser observado na Tabela 5 que ocorreu grande amplitude entre as 

temperaturas mínimas e máximas dos queijos Minas frescal (18°C), queijo fresco de 

soro de leite (9,9°C), Mussarela (16,9°C), Minas padrão (16°C) e ricota (10°C). 

Consequentemente o tempo em que as BAL atingiriam sua concentração máxima 

nestes tipos de queijo é distinto, quando comparadas as condições da temperatura 

mínima e máxima de exposição; preditivamente os períodos seriam de 30 dias no 

queijo Minas frescal (Figura 1), 4,5 dias no queijo fresco de soro de leite (Figura 2), 21 

dias no queijo Mussarela (Figura 3), 60 dias no queijo Minas padrão (Figura 5) e 15,6 

dias na ricota (Figura 9). Além da grande variação nas temperaturas, vale ressaltar 

que as temperaturas máximas estão acima das temperaturas preconizadas na 

legislação vigente; sendo assim, é provável que nessas condições além da diminuição 

da vida útil do queijo, também ocorram alterações sensoriais (VINDEROLA et al., 

2009).   

Alguns queijos estiveram sob condição de pouca amplitude entre as 

temperaturas mínimas e máximas, sendo para o queijo prato 3,1°C, queijo provolone 

fresco defumado 5,4°C, creme de ricota 3,5°C e cream cheese 1,8°C. Mesmo nessas 

condições, é relevante observar a variação de dias em que as BAL atingiriam sua 

concentração máxima, quando comparadas a temperatura mínima e máxima de 

exposição. Por exemplo, nas temperaturas máximas as BAL atingiriam a 

concentração máxima mais rapidamente e, dependendo das características 

intrínsecas do queijo, poderia haver diminuição da vida útil e ocorrência de alterações 

sensoriais indesejáveis. Para as temperaturas mínimas e máximas observou-se que 

em 2 dias as BAL atingiriam a concentração máxima no queijo prato (Figura 4), 5 dias 

no queijo provolone fresco defumado (Figura 6), 6,8 dias no creme de ricota (Figura 

7) e 4,1 dias no cream cheese (Figura 8). Considerando que para comercialização de 

alimentos contendo probióticos, desde o início da vida útil o produto deve dispor da 

concentração mínima do probiótico em questão, e o crescimento excessivo pode ser 

prejudicial às características sensoriais; o ideal é que os produtos sejam mantidos 

dentro das temperaturas preconizadas na legislação vigente, para garantir que não 

haja diminuição da vida útil do alimento e alterações sensoriais (VINDEROLA et al., 

2009). 
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                                                                                        Período de armazenamento (dias) 
              Concentração celular na temperatura mínima 

             Concentração celular na temperatura máxima 
 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 

Figura 1 - Queijo Minas frescal avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.   
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b) Período de armazenamento (dias) 

 
             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 
Figura 2 - Queijo fresco de soro de leite avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima. 
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b) Período de armazenamento (dias) 

 
             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 
Figura 3 - Queijo Mussarela avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.  
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             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 
Figura 4 - Queijo prato avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.  
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b) Período de armazenamento (dias) 

 
             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 

Figura 5 – Queijo Minas padrão avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.  
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b) Período de armazenamento (dias) 

 
             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 
Figura 6 – Queijo provolone avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.  
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b) Período de armazenamento (dias) 

 
             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 
Figura 7 – Creme de ricota avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.  
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b) Período de armazenamento (dias) 

 
             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 
Figura 8 – Cream cheese avaliado preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.  
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             Concentração celular na temperatura mínima 
             Concentração celular na temperatura máxima 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 
Figura 9 – Ricota avaliada preditivamente durante a vida útil com a (a) temperatura média e (b) temperatura mínima e máxima.  
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5.3.1.2 Queijos na temperatura média geral de 7,4°C 

 

Nessa etapa de testes objetivou-se comparar os queijos entre si e calculou-se 

a temperatura média geral considerando-se todas as temperaturas medidas nos 

queijos expostos para comercialização nos supermercados. A temperatura média foi 

de 7,4°C, e todos os queijos foram estudados preditivamente sob essa mesma 

temperatura. Vale ressaltar que conforme a legislação vigente, 7,4°C é uma 

temperatura adequada para conservação dos tipos de queijo estudados (BRASIL, 

1997a, 1997b, 1997c, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d).  

Conforme pode ser observado na Tabela 6, a menor taxa de multiplicação das 

BAL foi verificada nos queijos creme de ricota e no cream cheese na condição de 

temperatura de 7,4°C. Como todos os tipos de queijo foram testados sob a mesma 

temperatura, pode-se inferir que o resultado está relacionado às características 

intrínsecas dos queijos; neste caso salienta-se que os pHs do creme de ricota (4,80) 

e cream cheese (4,82) são inferiores aos dos outros tipos de queijos, que variam de 

5,05 a 5,48.  Assim, resultou que as BAL atingiriam a concentração máxima nos 

queijos Minas padrão e provolone fresco defumado em 6,8 dias; e nos cremes de 

ricota e cream cheese em 7,5 dias. O tipo de alimento e as condições ambientais 

regulam a multiplicação, sendo que a temperatura junto ao pH, atividade de água, 

disponibilidade de nutrientes e umidade são fatores ambientais que podem alterar a 

multiplicação microbiana, tanto para propiciar quanto para prevenir ou limitar a 

multiplicação dos microrganismos (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2012; 

RAMIREZ, 2015, TELLES, 2020).  

Flimelová et al. (2013) incorporaram Lactobacillus acidophilus e inulina (1%) 

em queijo fresco e estudaram suas propriedades físico-químicas a 7 ± 2°C durante 15 

dias. Os autores verificaram que a contagem de bactérias lácticas aumentou até ao 

sexto dia de armazenamento e depois diminuiu. Karimi et al. (2015) observaram que 

a redução da contagem microbiana geral esteve relacionada à produção intensiva de 

ácido lático pelas bactérias probióticas. Assim, constata-se que é de relevância fazer 

estudos in situ e desenvolver programas preditivos com especificidade para 

probióticos, pois dependendo das condições em que o queijo estiver exposto e das 

suas características intrínsecas pode ocorrer o aumento e o declínio da concentração 

de probiótico no queijo. Na predição o FSSP® não simula o comportamento de declínio 
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microbiano para as BAL, apenas o comportamento da multiplicação das BAL dentro 

da faixa proposta (6 a 8,5 log UFC g-1 ou mL-1).  

 
Tabela 6 - Taxa de multiplicação para cada tipo de queijo sob temperatura constante de 7,4°C. 
 

Tipo de queijo 
Taxa de multiplicação 
a 7,4°C 

Número de dias para as BAL atingir 
a concentração máxima 

Queijo Minas frescal 0,0787 1/h 5,8 dias 
Queijo fresco de soro de leite 0,0940 1/h 4,9 dias 
Queijo Mussarela 0,0814 1/h 5,9 dias 
Queijo prato (lanche) 0,0802 1/h 6,1 dias 
Queijo Minas padrão 0,0759 1/h 6,8 dias 
Queijo provolone fresco defumado 0,0774 1/h 6,8 dias 
Creme de ricota 0,0679 1/h 7,5 dias 
Cream cheese 0,0704 1/h 7,5 dias 
Ricota 0,0940 1/h 5,0 dias 

Fase lag = 0  
 

Também pode ser constatado na Tabela 6 e Figuras 10 a 14 que para o queijo 

fresco de soro de leite e a ricota as BAL multiplicariam-se, preditivamente, mais 

rapidamente do que no restante dos queijos, e as BAL atingiriam a concentração 

máxima em 4,9 e 5,0 dias, respectivamente. Esses queijos possuem apenas 0,20% 

de sal e vai de acordo com o encontrado por Gomes et al. (1995), que verificaram que 

a sobrevivência das bifidobactérias dependia da região do queijo, da concentração de 

sal e da adição de hidrolisados proteicos em estudo realizado com queijo Gouda, após 

um período de maturação de 9 semanas. Os autores também observaram que os 

queijos com teor de sal variando de 1,90% a 3,90% tiveram uma sobrevida de 55 a 

35% das bifidobactérias, com maior capacidade de sobrevivência no centro do queijo, 

onde os níveis de oxigênio e sal eram mais baixos. Já Silva et al. (2017) verificaram 

que a redução de sal em queijo prato probiótico não constituiu fator inibitório para 

sobrevivência de Lactococcus lactis (BAL) e Lactobacillus casei 01 (probiótico). 
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Figura 10 - Multiplicação de bactérias ácido láticas nos diferentes tipos de queijo à temperatura de 7,4°C, sendo: a) queijo Minas frescal e b) queijo fresco de 
soro de leite. 
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Figura 11 - Multiplicação de bactérias ácido láticas nos diferentes tipos de queijo à temperatura de 7,4°C, sendo: a) queijo Mussarela e b) queijo prato. 
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Figura 12 - Multiplicação de bactérias ácido láticas nos diferentes tipos de queijo à temperatura de 7,4°C, sendo: a) queijo Minas padrão e b) queijo provolone 
fresco defumado. 
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* BAL= bactérias ácido láticas 

 

Figura 13 - Multiplicação de bactérias ácido láticas nos diferentes tipos de queijo à temperatura de 7,4°C, sendo: a) creme de ricota e b) cream cheese. 
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 Figura 14 - Multiplicação de bactérias ácido láticas na ricota à temperatura de 7,4°C.  
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5.3.2 Predição do comportamento das bactérias ácido láticas em queijo sob 

temperaturas variáveis 

  

5.3.2.1 Intervalos da vida útil divididos em 3 partes iguais 

  

Construiu-se um cenário simulando a ocorrência das temperaturas mínima, 

média e máxima como constantes, cada uma, em 1/3 da vida útil de cada tipo de 

queijo, iniciando pela temperatura mínima, seguida da média e máxima. Para os 

queijos com vida útil de 35 dias (queijo Minas frescal, queijo fresco de soro de leite e 

ricota) a temperatura mínima refere-se ao período de 0 a 11,7 dias, a temperatura 

média de 11,8 a 23,3 dias e a temperatura máxima de 23,4 a 35 dias. Já para os 

queijos com vida útil de 90 dias ou mais (queijo Mussarela, queijo prato, queijo minas 

padrão, queijo provolone fresco defumado, creme de ricota e cream cheese) a 

temperatura mínima refere-se ao período de 0 a 30 dias, a temperatura média de 31 

a 60 dias e a temperatura máxima de 61 a 90 dias. 

Na Tabela 7 apresenta-se o resultado do número de dias em as BAL atingiriam 

sua concentração máxima nos diferentes tipos de queijo sob a condição de 

temperaturas variáveis e nas Figura 15 a 17 estão representados esses cenários. As 

concentrações máximas de BAL seriam atingidas nos queijos Minas frescal, Minas 

padrão e ricota apenas na condição de temperatura média. Já no restante dos queijos 

as BAL atingiriam sua concentração máxima nas condições de temperaturas mínimas, 

isto é, no terço inicial da vida útil.  

 
Tabela 7 - Período em dias em que as bactérias ácido láticas atingem sua concentração máxima em 
cada tipo de queijo sob temperaturas variáveis (mínima, média e máxima). 
 

Tipo de queijo 
Número de dias para as BAL atingirem a 
concentração máxima 

Queijo Minas frescal 14,6 dias 
Queijo fresco de soro de leite 7,7 dias 
Queijo Mussarela 24,5 dias 
Queijo prato (lanche) 4,7 dias 
Queijo Minas padrão 30,4 dias 
Queijo provolone fresco defumado 8,2 dias 
Creme de ricota 11,7 dias 
Cream cheese 10,5 dias 
Ricota 14,1 dias 
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             Perfil de temperatura  

 

 

* BAL= bactérias ácido láticas  

Figura 15 - Cenário das temperaturas mínima, média e máxima para os queijos: a) queijo 

Minas frescal, b) queijo fresco de soro de leite e c) queijo Mussarela. 
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* BAL= bactérias ácido láticas  

Figura 16 - Cenário das temperaturas mínima, média e máxima para os queijos: a) queijo prato, 

b) queijo Minas padrão e c) queijo provolone fresco defumado. 
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* BAL= bactérias ácido láticas 

 

Figura 17 - Cenário das temperaturas mínima, média e máxima para os queijos: a) creme de ricota, b) 

cream cheese e c) ricota. 
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Na condição de temperatura variável (sequencialmente temperatura mínima, 

média e máxima), as BAL atingiriam a concentração máxima mais rapidamente no 

queijo prato, em 4,7 dias; e no queijo Minas padrão em 30,4 dias. Na maioria dos 

queijos as BAL atingiriam a concentração máxima na fase da temperatura mínima e 

no terço inicial da vida útil; no queijo Minas frescal, Minas padrão e ricota, as BAL 

atingiriam a concentração máxima na condição da temperatura média e 

aproximadamente na metade da vida útil. 

É necessário que sejam mantidas as condições de refrigeração dos queijos 

conforme preconizado na legislação vigente, tanto pelas características quanto pela 

segurança do alimento. Quando os microrganismos probióticos são adicionados no 

alimento, o mesmo pode ser uma matriz ideal para a multiplicação. A multiplicação de 

microrganismos probióticos não é desfavorável pelo ponto de vista de saúde, mas sim 

pelas alterações que essa multiplicação poderá causar nas características sensoriais 

e no aspecto do produto. A temperatura de refrigeração ideal para o armazenamento 

do queijo depende do tipo do produto e está diretamente ligada à suas características 

intrínsecas (KARIMI; MORTAZAVIAN; CRUZ, 2011).  

 

5.3.2.2 Intervalo de 12 horas com variação de temperatura em ordem aleatória 

 

A fim de simular um cenário real de variação de temperatura durante o 

armazenamento de queijos, foi testada a variação aleatória de temperaturas mínimas 

e máximas encontradas em cada tipo de queijo em um intervalo de 12 em 12 horas. 

Nesse cenário constatou-se que as BAL atingiram, preditivamente, sua concentração 

máxima em 2,8 dias na ricota e em 3,9 dias no cream cheese, como pode ser visto na 

Tabela 8 e nas Figuras 18, 19, 20 e 21.  

Quando os queijos foram testados no mesmo cenário de variação de 

temperatura, observou-se que o comportamento das BAL foi similar para todos os 

tipos de queijos, variando de 2,8 a 3,9 dias para atingir, preditivamente, a 

concentração máxima de células. Como média geral, em 3,2 dias as BAL atingiriam, 

preditivamente, sua concentração máxima nos queijos testados. Novamente 

evidencia-se que a temperatura foi o fator dominante para determinar o 

comportamento previsto para as BAL, uma vez que o pH e a concentração de sal 

variaram pouco nos diferentes tipos de queijo. 
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Tabela 8 - Tempo previsto para as bactérias ácido láticas atingirem a concentração máxima nos 
diferentes tipos de queijo sob temperaturas variáveis em intervalos de 12 horas. 
 

Tipo de queijo 
Número de dias para as BAL atingirem a concentração 
máxima 

Queijo Minas frescal 3,0 dias 
Queijo fresco de soro de leite 2,9 dias 
Queijo Mussarela 2,9 dias 
Queijo prato (lanche) 2,9 dias 
Queijo Minas padrão 3,2 dias 
Queijo provolone fresco defumado 3,5 dias 
Creme de ricota 3,6 dias 
Cream cheese 3,9 dias 
Ricota 2,8 dias 
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* BAL= bactérias ácido láticas 
 

 

Figura 18 - Cenário temperaturas aleatórias para os queijos: a) queijo Minas frescal e b) queijo 

fresco de soro de leite. 
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* BAL= bactérias ácido láticas  

Figura 19 - Cenário temperaturas aleatórias para os queijos: a) queijo Mussarela, b) queijo prato 

e c) queijo Minas padrão. 
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* BAL= bactérias ácido láticas  

Figura 20 - Cenário temperaturas aleatórias para os queijos: a) queijo provolone fresco 
defumado, b) creme de ricota e c) cream cheese 
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 Período de armazenamento do queijo (dias)  

 
             Concentração celular 

              Perfil de temperatura 
 

 

* BAL= bactérias ácido láticas 

 

Figura 21 - Cenário temperaturas aleatórias para a ricota. 

 

Conforme observado houve um comportamento similar de manutenção da 

concentração de BAL e não de decréscimo ao longo do tempo. Isso pode ocorrer tanto 

pela limitação do programa em não predizer o declínio da concentração de células, 

também como por não serem cepas nativas, mas sim um conjunto de diferentes 

bactérias, mais adaptadas às diferentes situações, favoráveis para algumas e 

desfavoráveis a outras e vice-versa, ocorrendo assim multiplicação de qualquer forma. 

Esses resultados vão ao encontro de outros estudos que demonstraram um efeito 

protetivo quando os microrganismos probióticos são adicionados em co-cultura com 

BAL para a produção de queijos; Alegro (2003) estudando o queijo fresco de Minas, 

um queijo fresco típico brasileiro, observou que as maiores concentrações de L. 

acidophilus durante o armazenamento foram notadas quando o microrganismo 

probiótico foi adicionado em co-cultura com B. lactis e S. thermophilus; já Silva et al. 

(2017) e Silva H. et al. (2018) verificaram que mesmo com a redução do teor de sódio 

(substituição parcial do cloreto de sódio pelo cloreto de potássio) e adição de 

intesificadores de sabor (arginina, extrato de levedura e extrato de orégano) em queijo 

prato, as concentrações de Lactoccus lactis (BAL) e Lactobacillus casei 01 (probiótico) 

mantiveram-se > 108 UFC g-1 durante o armazenamento. 
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5.3.2.3 Cenários de temperatura mínimas e máximas em ordem crescente e 

decrescente 

 
Não houve grande variação entre as taxas de multiplicação das BAL nos 

diferentes tipos de queijos quando utilizadas as mesmas temperaturas, sendo elas 

constantes ou variáveis. Assim os cenários em ordem crescente e decrescente de 

temperaturas mínimas e máximas foram testados somente para os queijos em que as 

BAL apresentaram a maior e a menor taxa de multiplicação sob a condição de 

temperatura de 7,4°C. Sendo para o creme de ricota a menor e para o queijo fresco 

de soro de leite e ricota as maiores taxas de multiplicação das BAL a 7,4°C.  

Na Figura 22 é apresentado o cenário com ordem de temperaturas crescentes 

e pode ser observado que as BAL atingiriam, preditivamente, sua concentração 

máxima em aproximadamente 6,4 dias no queijo fresco de soro de leite e em 6,7 dias 

na ricota, sendo que para o creme de ricota esse patamar seria atingido em 

aproximadamente 7,1 dias.  

Na Figura 23 é apresentado o cenário com ordem de temperaturas 

decrescentes e pode ser observado que as BAL atingiriam, preditivamente, sua 

concentração máxima em aproximadamente 1,3 dias no queijo fresco de soro de leite 

e em 1,4 dias na ricota, sendo que no creme de ricota essa concentração seria atingida 

em aproximadamente 2 dias.  

Nesta comparação pôde-se constatar a importância da manutenção das 

temperaturas de refrigeração para armazenamento de queijos, pois os resultados 

demonstraram que, dependendo das características do produto e das condições de 

armazenamento, haveria variação no comportamento das BAL e, consequentemente, 

dos microrganismos probióticos também. Apenas estudos in situ poderiam afirmar, 

mas o estudo preditivo realizado é sugestivo que possíveis alterações sensoriais e 

diminuição da vida útil poderiam ocorrer quando os queijos são expostos a 

temperaturas acima dos limites preconizados na legislação para cada tipo de queijo. 
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* BAL= bactérias ácido láticas 

 

Figura 22 - Cenário de temperaturas em ordem crescente para os queijos a) queijo fresco de soro de 

leite; b) ricota, e c) creme de ricota.  
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* BAL= bactérias ácido láticas 

 

Figura 23 - Cenário de temperaturas em ordem decrescente para os queijos a) queijo fresco de soro 
de leite; b) ricota, e c) creme de ricota.   
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No estudo de Ong; Henriksson; Shah (2007) em queijo Cheddar, após 24 

semanas o pH dos queijos com B. longum 1941, B. animalis B94, L. casei 279 ou L. 

acidophilus L10 maturado a 8,0°C foi significativamente menor que a 4,0°C. 

Provavelmente pelo efeito estimulatório de temperaturas mais altas na multiplicação 

das células, com consequente maior produção de ácidos. Como já citado 

anteriormente, no presente estudo o fator de variação de pH não foi levado em 

consideração, devido à limitação do programa disponível. 

 

5.4 Conclusões 

 

O software FSSP® possibilitou simular, num estudo pioneiro, as curvas de 

multiplicação de BAL como indicador de microrganismos probióticos em queijos 

(Minas frescal, fresco de soro de leite, Mussarela, prato, Minas padrão, provolone 

fresco defumado, creme de ricota, cream cheese e ricota), a partir de temperaturas 

verificadas previamente nesses produtos em supermercados brasileiros. 

Vários cenários foram delineados a fim de compreender o impacto de 

temperaturas constantes e variáveis na concentração das BAL nos diferentes tipos de 

queijos. Verificou-se ampla variação na taxa de multiplicação (0,0070 a 0,2589) das 

BAL nos diferentes tipos de queijo na condição de suas respectivas temperaturas 

mínimas (-1,4 a 9,4°C), médias (4,6 a 10,8°C) e máximas (5,4 a 17,5°C) de 

armazenamento. 

Nas perspectivas de multiplicação estudadas para as BAL como indicadoras de 

microrganismos probióticos, verificou-se preditivamente que as mesmas são afetadas 

pelas temperaturas de refrigeração não isotérmicas. Portanto, a fim de simular 

adequadamente as possíveis condições de exposição dos queijos durante a 

comercialização, sugere-se considerar diferentes cenários de temperaturas não 

isotérmicas durante os estudos de vida útil e também a particularidade do 

comportamento dos microrganismos probióticos em cada tipo de queijo (ou matriz 

alimentar).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Até o momento, dentro do escopo proposto, esse é o primeiro estudo do gênero 

e visa atrair a atenção dos setores industrial e de distribuição, além de basear estudos 

futuros envolvendo desenvolvimento de queijos probióticos. Objetivou-se construir 

uma base de dados para os estudos de queijos probióticos e simbióticos provendo o 

acesso a dados comparativos de 62 estudos de produtos lácteos com microrganismos 

probióticos encapsulados e não-encapsulados (Capítulo 1); trazendo informações 

relevantes quanto à real temperatura de queijos expostos em supermercados 

(Capítulo 2); e por fim, simulando a predição de bactérias ácido láticas como indicador 

de microrganismos probióticos em queijos em variadas temperaturas de refrigeração 

(Capítulo 3). 

 No Capítulo 1, a meta-análise, uma ferramenta estatística de compilação de 

diferentes estudos, proporciona ao leitor uma visão da aplicação de microrganismos 

probióticos encapsulados e não encapsulados em produtos lácteos e da real 

necessidade de encapsular o microrganismo probiótico para adição em produtos 

lácteos - visto que é um processo adicional que onera o produto tanto para o 

industrializador quanto para o consumidor. A partir da avaliação de 62 estudos de 

produtos lácteos com microrganismos probióticos, observou-se que nenhum dos 

efeitos testados (tipo de produto lácteo, a forma de aplicação, a adição de prebiótico 

e a temperatura de armazenamento) apresentou diferença significativa quanto à forma 

encapsulada ou livre do probiótico.  

 No Capítulo 2, observou-se a temperatura de refrigeração de queijos em 

supermercados, de forma individualizada e também a interação entre os fatores: 

tamanho do supermercado, tipo de refrigerador, localização do queijo na prateleira do 

refrigerador e tipo de queijo. Nesse sentido, a orientação obtida a partir da 

amostragem de temperaturas verificadas, é que a exposição de queijos refrigerados 

seja em refrigeradores fechados (com portas), mas se for em um refrigerador aberto 

não é recomendada a exposição de queijos frescos e probióticos na parte da frente 

das prateleiras. Dentro do escopo proposto, esse é o primeiro estudo do gênero que 

visa atrair a atenção dos setores industrial e de distribuição e basear futuros estudos 
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envolvendo metagenômica e microbiologia preditiva, assim como o desenvolvimento 

de queijos probióticos. 

No Capítulo 3 foi utilizado o software FSSP® para delinear curvas de 

multiplicação de bactérias ácido láticas como indicador de microrganismos probióticos 

em queijos. A partir das leituras de temperatura realizadas nos supermercados foram 

traçadas as curvas de multiplicação das bactérias ácido láticas em cenários de 

temperaturas constantes e variáveis, com o intuito de compreender se as 

temperaturas verificadas nos supermercados poderiam causar alterações nas curvas 

de multiplicação das BAL nos diferentes tipos de queijos. Assim, constatou-se que a 

temperatura é um fator determinante na multiplicação de BAL nos diferentes tipos de 

queijos, podendo interferir na vida útil desses produtos. Portanto, é primordial 

considerar temperaturas não isotérmicas durante os estudos de vida útil de queijos 

probióticos e simbióticos. 

A relevância deste estudo é que além de prover informações para a pesquisa 

e desenvolvimento de queijos probióticos e simbióticos, idealiza a pertinência da 

orientação e acompanhamento por parte dos industrializadores, quando possível, de 

queijos probióticos junto à cadeia de distribuição. Embora dentro da indústria haja um 

rigoroso controle para garantir a qualidade global do produto e manutenção da 

viabilidade de bactérias probióticas nos alimentos visando os benefícios à saúde do 

consumidor, o mesmo controle de temperaturas normalmente não se mantém de 

forma efetiva em toda a cadeia de distribuição até a chegada do produto ao 

consumidor final.  

Quanto aos microrganismos probióticos considera-se relevante o 

aprofundamento dos estudos de cada espécie de probiótico em cada tipo de queijo a 

ser adicionado, devido a singularidade do comportamento de cada espécie de 

probiótico em cada tipo de queijo. 

Como perspectivas futuras sugere-se que: os industrializadores de queijos 

probióticos orientem dia a dia a cadeia de distribuição sobre a importância da 

manutenção da temperatura de refrigeração desses produtos e periodicamente 

verifiquem in loco as condições de armazenamento; que para a determinação da vida 

útil de queijos probióticos e simbióticos sejam testadas temperaturas não isotérmicas; 

e, que esse estudo sirva para embasar futuras pesquisas em produtos probióticos e 

simbióticos. 
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Apêndice A. Dados meta-analíticos de probióticos dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium em 

produtos lácteos. 

Denominação Temp.1  Vida útil  
Conta 

Inicial2 
gem 
Final2 

Fonte 

Lactobacillus      

Queijo Minas frescal 5°C 30 dias 5.90 5.40 Ribeiro; Simões; Jurkiewicz (2009) 

Queijo Minas frescal 5°C 30 dias 7.10 6.30 Ribeiro; Simões; Jurkiewicz (2009) 

Queijo Minas frescal 5°C 30 dias 7.90 7.40 Ribeiro; Simões; Jurkiewicz (2009) 

Queijo Minas frescal 5°C 30 dias 8.03 8.28 Dantas et al. (2016) 

Queijo Minas frescal 5°C 30 dias 8.14 9.02 Dantas et al. (2016) 

Queijo Minas 5°C 15 dias 7.23 7.40 Felicio et al. (2016) 

Queijo Minas 5°C 15 dias 7.63 7.76 Felicio t al. (2016) 

Queijo Minas 5°C 15 dias 7.86 8.04 Felicio et al. (2016) 

Queijo Minas 5°C 15 dias 9.21 8.45 Felicio et al. (2016) 

Queijo fresco Argentino 5°C 60 dias 6.72 7.17 Vinderola et al. (2009) 

Queijo fresco Argentino 12°C 60 dias 6.72 8.70 Vinderola et al. (2009) 

Cream cheese† 4°C 30 dias 7.12 7.39 Buriti et al. (2007) 

Cream cheese 4°C 30 dias 7.20 7.31 Buriti et al. (2007) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 6.67 3.10 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 6.84 3.20 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 6.97 3.20 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 6.73 3.26 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 6.86 3.26 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.87 3.97 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.93 4.03 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.89 4.05 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.85 4.12 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 8.00 4.56 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.20 5.40 Alves et al. (2013) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 6.74 6.17 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 6.99 6.25 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 6.85 6.33 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 6.83 6.53 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 6.76 6.58 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 6.99 6.62 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse  4°C 30 dias 6.81 6.08 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse  4°C 30 dias 6.49 6.33 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo† 12°C 60 dias 8.00 9.72 Rodrigues et al. (2012) 

Queijo† 12°C 60 dias 8.00 9.83 Rodrigues et al. (2012) 

Queijo 12°C 60 dias 8.00 9.86 Rodrigues et al. (2012) 

Queijo kasar 10°C 90 dias 9.53* 6.83* Özer et al. (2008) 

Queijo kasar 10°C 90 dias 9.56* 6.88* Özer et al. (2008) 

Queijo kasar 10°C 90 dias 8.82 5.27 Özer et al. (2008) 

Queijo Mozzarella 4°C 45 dias 8.50* 8.40* Ortakci et al. (2012) 

Queijo Mozzarella 4°C 45 dias 7.32 7.50 Ortakci et al. (2012) 

Queijo Pecorino 4°C 120 dias 2.11* 6.92* Santillo et al. (2012) 

Queijo Pecorino  12°C 120 dias 3.90* 7.44* Santillo et al. (2014) 
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Denominação Temp.1  Vida útil  
Conta 

Inicial2 
gem 
Final2 

Fonte 

Queijo Pecorino  12°C 120 dias 4.10* 8.20* Santillo et al. (2014) 

Queijo Italico 4°C 45 dias 5.17 7.25 Blaiotta et al. (2017) 

Queijo Italico 4°C 45 dias 6.84 7.79 Blaiotta et al. (2017) 

Queijo Italico 4°C 45 dias 7.51 7.85 Blaiotta et al. (2017) 

Queijo Italico 4°C 45 dias 7.22 7.95 Blaiotta et al. (2017) 

Queijo Italico 4°C 45 dias 8.13 8.03 Blaiotta et al. (2017) 

Queijo Macio pasta filata 4°C 15 dias 7.76 7.55 Cuffia et al. (2017) 

Queijo Macio pasta filata 4°C 15 dias 8.20 8.35 Cuffia et al. (2017) 

Queijo Tipo feta 4°C 120 dias 8.17 6.17 Terpou et al. (2017a) 

Queijo Tipo feta 4°C 120 dias 8.23 7.82 Terpou et al. (2017a) 

Queijo prato 12°C 60 dias 7.50 8.20 Silva H.  et al. (2018) 

Queijo prato 12°C 60 dias 8.30 8.30 Silva H. et al. (2018) 

Queijo prato 12°C 60 dias 7.70 8.30 Silva H. et al. (2018) 

Queijo prato 12°C 60 dias 7.80 8.40 Silva H. et al. (2018) 

Queijo prato 12°C 60 dias 7.90 8.70 Silva H. et al. (2018) 

Queijo prato 12°C 60 dias 8.63 6.57 Chaves & Gigante (2016) 

Queijo prato 12°C 60 dias 8.58 6.93 Chaves & Gigante (2016) 

Queijo Branco salgado† 4°C 90 dias 8.10 7.70 Terpou et al. (2018) 

Queijo Branco salgado 4°C 90 dias 8.00 7.00 Terpou et al. (2018) 

Iogurte 5°C 60 dias 6.08* 5.68* Sultana et al. (2000) 

Iogurte 5°C 60 dias 7.04* 6.08* Sultana et al. (2000) 

Iogurte 5°C 60 dias 7.61 6.43 Sultana et al. (2000) 

Iogurte† 5°C 45 dias 8.60* 7.08* Iyer & Kailasaoathy (2005) 

Iogurte† 5°C 45 dias 8.58* 7.41* Iyer & Kailasaoathy (2005) 

Iogurte 5°C 45 dias 8.59* 6.18* Iyer & Kailasaoathy (2005) 

Iogurte 5°C 45 dias 8.54* 6.40* Iyer & Kailasaoathy (2005) 

Iogurte 5°C 45 dias 8.68 4.36 Iyer & Kailasaoathy (2005) 

Iogurte 5°C 45 dias 8.66 4.52 Iyer & Kailasaoathy (2005) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.37* 7.21* Donthidi; Tester; Aidoo (2010) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.55* 7.42* Donthidi; Tester; Aidoo (2010) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.62* 7.81* Donthidi; Tester; Aidoo (2010) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.52 4.33 Donthidi; Tester; Aidoo (2010) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.94* 7.78* Pavunc et al. (2011) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.93* 7.83* Pavunc et al. (2011) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.93 6.38 Pavunc et al. (2011) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.95 6.70 Pavunc et al. (2011) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.75 7.27 Freire (2012) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.84 7.34 Freire (2012) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.41 7.49 Freire (2012) 

Iogurte 5°C 30 dias 7.38 5.71 Freire (2012) 

Iogurte 5°C 30 dias 7.32 5.80 Freire (2012) 

Iogurte 5°C 30 dias 7.19 6.31 Freire (2012) 

Iogurte 5°C 30 dias 7.63 6.65 Freire (2012) 

Iogurte 4°C 30 dias 10.4* 8.60* Ziar; Gérard; Riazi (2012) 

Iogurte 4°C 30 dias 10.4 7.20 Ziar; Gérard; Riazi (2012) 

Iogurte† 4°C 30 dias 8.80 8.05 Bedani et al. (2014) 
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Denominação Temp.1  Vida útil  
Conta 

Inicial2 
gem 
Final2 

Fonte 

Iogurte† 4°C 30 dias 8.79 8.14 Bedani et al. (2014) 

Iogurte† 4°C 30 dias 8.49 8.37 Bedani et al. (2014) 

Iogurte 4°C 60 dias 8.75* 8.08* Schoina et al. (2015) 

Iogurte 4°C 60 dias 8.86* 8.18* Schoina et al. (2015) 

Iogurte 4°C 60 dias 9.10* 8.33* Schoina et al. (2015) 

Iogurte 4°C 60 dias 8.99 7.09 Schoina et al. (2015) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.23 7.15 Demirci et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.59 7.89 Demirci et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.11 8.35 Demirci et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.33 8.58 Demirci et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.99 6.17 Machado et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.03 6.53 Machado et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.16 6.56 Machado et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.96 6.56 Machado et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 9.30 8.30 Vianna et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.70 8.60 Vianna et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 9.30 9.00 Vianna et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.80 9.00 Vianna et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.90 9.50 Vianna et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.50 7.40 Zamberlin & Samarzija (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.00 7.80 Zamberlin & Samarzija (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.88 6.42 Terpou et al. (2017b) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.96 7.09 Terpou et al. (2017b) 

Iogurte 4°C 30 dias 7.77 7.11 Terpou et al. (2017b) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.90 7.28 Terpou et al. (2017b) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.48 7.30 Terpou et al. (2017b) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.46 7.50 Terpou et al. (2017b) 

Iogurte 4°C 30 dias 10.0 8.13 Terpou et al. (2017b) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 5.98 5.42 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.08 6.22 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.23 6.29 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.23 6.62 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.33 6.87 Settachaimongkon et al. (2015) 

Iogurte de leite de búfala 10°C 30 dias 9.20* 7.51* Shoji et al. (2013) 

Iogurte de leite de búfala 10°C 30 dias 9.24* 7.99* Shoji et al. (2013) 

Iogurte de leite de búfala 10°C 30 dias 9.34 4.38 Shoji et al. (2013) 

Iogurte de leite de búfala 10°C 30 dias 9.31 4.95 Shoji et al. (2013) 

Iogurte grego 4°C 60 dias 7.42* 5.35* Kailasapathy (2006) 

Iogurte grego 4°C 15 dias 6.90 5.40 Maragkoudakis et al. (2006) 

Iogurte grego 4°C 15 dias 6.60 6.30 Maragkoudakis et al. (2006) 

Iogurte grego 4°C 15 dias 6.30 7.00 Maragkoudakis et al. (2006) 

Iogurte grego 4°C 15 dias 6.30 7.40 Maragkoudakis et al. (2006) 

Iogurte grego 4°C 15 dias 5.90 5.90 Maragkoudakis et al. (2006) 

Iogurte grego 4°C 15 dias 7.10 6.40 Maragkoudakis et al. (2006) 

Iogurte de framboesa 4°C 15 dias 8.73* 2.56* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de damasco 4°C 15 dias 8.78* 3.36* Kumar & Kumar (2016) 
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 Denominação Temp.1  Vida útil  
Conta 

Inicial2 
gem 
Final2 

Fonte 

Iogurte de ameixa 4°C 15 dias 8.76* 3.55* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de jamun 4°C 15 dias 8.76* 3.59* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de framboesa 4°C 15 dias 8.80* 4.35* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte 4°C 15 dias 8.79* 5.28* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de ameixa 4°C 15 dias 8.78* 5.46* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de damasco 4°C 15 dias 8.81* 5.47* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de jamun 4°C 15 dias 8.85* 6.10* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte 4°C 15 dias 8.80* 6.42* Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de framboesa 4°C 15 dias 8.84 2.26 Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de damasco 4°C 15 dias 8.79 2.58 Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de jamun 4°C 15 dias 8.87 3.47 Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte de ameixa 4°C 15 dias 8.85 3.47 Kumar & Kumar (2016) 

Iogurte 4°C 15 dias 8.90 4.04 Kumar & Kumar (2016) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.38 6.34 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.17 6.46 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.29 6.52 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.07 6.57 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.24 6.60 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.47 6.64 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.27 6.64 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.30 6.75 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.23 6.77 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.55 6.80 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.44 6.85 Oliveira (2008) 

Leite fermentado desnatado† 4°C 15 dias 7.71 7.31 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado† 4°C 15 dias 7.80 7.80 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado 4°C 15 dias 7.64 7.36 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado 4°C 15 dias 7.68 7.51 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado† 4°C 15 dias 7.10 7.01 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado† 4°C 15 dias 7.49 7.48 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado 4°C 15 dias 6.87 6.72 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado 4°C 15 dias 7.27 7.11 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado 4°C 30 dias 8.73* 7.98* Dimitrellou et al. (2016) 

Leite fermentado 4°C 30 dias 8.63 7.61 Dimitrellou et al. (2016) 

Leite fermentado† 5°C 30 dias 8.03 7.14 Batista et al. (2017) 

Leite fermentado† 5°C 30 dias 7.11 8.77 Batista et al. (2017) 

Leite fermentado† 5°C 30 dias 8.65 8.77 Batista et al. (2017) 

Leite fermentado  5°C 30 dias 7.61 8.05 Batista et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 7.64 7.64 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 8.65 9.11 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 7.82 7.82 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 8.32 8.81 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 7.15 7.15 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 6.60 7.68 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 8.96 6.30 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 9.08 9.08 Cano Lamadrid et al. (2017) 
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Denominação Temp.1  Vida útil  
Conta 

Inicial2 
gem 
Final2 

Fonte 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 9.13 9.13 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 9.32 9.24 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 9.29 9.12 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 9.65 9.65 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 6.94 6.94 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 8.15 9.12 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 5.49 6.10 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 6.22 6.22 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 7.28 7.28 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de romã 4°C 30 dias 6.92 8.97 Cano Lamadrid et al. (2017) 

Leite fermentado de cabra  4°C 30 dias 7.80 5.51 dos Santos et al. (2017) 

Leite fermentado de cabra  4°C 30 dias 7.44 5.71 dos Santos et al. (2017) 

Leite fermentado de cabra  4°C 30 dias 7.22 7.69 dos Santos et al. (2017) 

Leite fermentado de cabra  4°C 30 dias 7.11 7.78 dos Santos et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 60 dias 7.90* 7.50* Patrignani et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 60 dias 7.00 6.90 Patrignani et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 60 dias 7.60 6.70 Patrignani et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 60 dias 7.20 5.80 Patrignani et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 90 dias 8.41 5.06 Wang et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 90 dias 8.08 5.13 Wang et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 90 dias 8.02 5.19 Wang et al. (2017) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 9.21 6.21 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 8.57 6.43 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 7.75 6.71 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 8.51 7.22 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 8.48 7.26 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 7.63 7.47 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 8.82 8.02 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete fermentado de cajá -18°C 120 dias 8.75 8.13 Favaro Trindade et al. (2007) 

Sorvete† -20°C 210 dias 9.76* 8.40* Homayouni et al. (2008) 

Sorvete† -20°C 210 dias 9.97 6.62 Homayouni et al. (2008) 

Sorvete -18°C 210 dias 7.80 8.10 Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 210 dias 8.10 8.20 Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 210 dias 8.00* 7.30* Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 210 dias 8.19* 7.35* Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 210 dias 8.05* 7.62* Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 210 dias 8.26 7.50 Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 90 dias 7.94 8.00 Matias et al. (2016) 

Sorvete† -20°C 60 dias 8.03 7.50 Öztürk; Demirci; Akin (2018) 

Sorvete† -20°C 60 dias 7.61 7.51 Öztürk; Demirci; Akin (2018) 

Sorvete -20°C 60 dias 7.51 7.31 Öztürk; Demirci; Akin (2018) 

Sorvete† -18°C 210 dias 7.82 7.41 Parussolo et al. (2017) 

Sorvete† -18°C 210 dias 7.81 7.86 Parussolo et al. (2017) 

Sorvete† -18°C 210 dias 8.15 7.87 Parussolo et al. (2017) 

Sorvete† -18°C 210 dias 8.30 7.95 Parussolo et al. (2017) 

Sorvete de iogurte† -18°C 60 dias 9.95* 9.34* Ahmadi et al. (2014) 
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Sorvete de iogurte† -18°C 60 dias 9.53 7.27 Ahmadi et al. (2014) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 8.00 7.56 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 7.99 7.84 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 8.05 7.94 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 7.83 7.97 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 7.95 8.20 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã -18°C 90 dias 8.02 7.79 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã -18°C 90 dias 7.90 7.89 Matias et al. (2016) 

Sorvete de leite de ovelha† -18°C 210 dias 7.86 7.61 Balthazar et al. (2018) 

Sorvete de leite de ovelha -18°C 210 dias 7.16 6.89 Balthazar et al. (2018) 

Sobremesa láctea 5°C 30 dias 7.84 6.57 Fernandes et al. (2013) 

Sobremesa láctea 5°C 30 dias 7.38 9.00 Fernandes et al. (2013) 

Sobremesa cremosa de 
chocolate ao leite† 

5°C 30 dias 8.47 8.74 Valencia et al. (2016) 

Sobremesa cremosa de 
chocolate ao leite 

5°C 30 dias 8.33 8.84 Valencia et al. (2016) 

Bifidobacterium      

Queijo Minas frescal de leite 
de búfala 

5°C 30 dias 8.15 8.36 Verruck et al. (2015a) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.60 6.04 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.52 6.12 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.54 6.19 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.76 6.48 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.74 6.49 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.70 6.51 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.03 6.67 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.50 6.75 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.22 6.84 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.08 6.88 Alves et al. (2013) 

Cream cheese† 4°C 45 dias 7.02 6.93 Alves et al. (2013) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 7.44 7.25 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 7.40 7.26 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 7.60 7.31 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 7.60 7.34 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 7.69 7.35 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse† 4°C 30 dias 7.69 7.37 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse  4°C 30 dias 7.44 7.21 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo Petit suisse  4°C 30 dias 7.69 7.32 Cardarelli et al. (2008) 

Queijo† 12°C 60 dias 8.00 9.83 Rodrigues et al. (2012) 

Queijo† 12°C 60 dias 8.00 9.85 Rodrigues et al. (2012) 

Queijo  12°C 60 dias 8.00 10.03 Rodrigues et al. (2012) 

Queijo kasar 10°C 90 dias 9.64* 7.07* Özer et al. (2008) 

Queijo kasar 10°C 90 dias 9.55* 7.28* Özer et al. (2008) 

Queijo kasar 10°C 90 dias 9.59 2.33 Özer et al. (2008) 

Queijo prato 12°C 60 dias 8.90 7.18 Chaves & Gigante (2016) 

Queijo prato 12°C 60 dias 8.62 7.22 Chaves & Gigante (2016) 

Iogurte 5°C 60 dias 6.15* 5.59* Sultana et al. (2000) 
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Denominação Temp.1  Vida útil  
Conta 

Inicial2 
gem 
Final2 

Fonte 

Iogurte 5°C 60 dias 7.15 6.04 Sultana et al. (2000) 

Iogurte 5°C 60 dias 7.69 6.77 Sultana et al. (2000) 

Iogurte 4°C 60 dias 9.27 1.00 Sun & Griffiths (2000) 

Iogurte 4°C 60 dias 9.08 2.00 Sun & Griffiths (2000) 

Iogurte 5°C 30 dias 8.00 6.98 Freire (2012) 

Iogurte 4°C 30 dias 10.2* 8.90* Ziar et al. (2012) 

Iogurte 4°C 30 dias 10.2 5.10 Ziar et al. (2012) 

Iogurte† 4°C 30 dias 8.83 8.74 Bedani et al. (2014) 

Iogurte† 4°C 30 dias 8.78 8.77 Bedani et al. (2014) 

Iogurte† 4°C 30 dias 8.95 8.81 Bedani et al. (2014) 

Iogurte 4°C 15 dias 10.71* 9.03* Mousa et al. (2014) 

Iogurte 4°C 15 dias 10.73* 9.34* Mousa et al. (2014) 

Iogurte 4°C 15 dias 10.38 9.02 Mousa et al. (2014) 

Iogurte 4°C 45 dias 6.31* 7.19* Amakiri & Thantsha (2016) 

Iogurte 4°C 45 dias 6.34* 8.30* Amakiri & Thantsha (2016) 

Iogurte 4°C 45 dias 8.04 5.86 Amakiri & Thantsha (2016) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.60* 7.37* Chen et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.46* 7.57* Chen et al. (2017) 

Iogurte 4°C 30 dias 8.39 4.23 Chen et al. (2017) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.03 5.82 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.30 6.01 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.00 6.05 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.04 6.20 Settachaimongkon et al. (2015) 

Set-yoghurt 4°C 30 dias 6.01 6.62 Settachaimongkon et al. (2015) 

Iogurte grego 4°C 60 dias 7.55 3.45 Kailasapathy (2006) 

Iogurte grego 4°C 60 dias 7.37* 5.46* Kailasapathy (2006) 

Iogurte grego 4°C 60 dias 7.16 4.29 Kailasapathy (2006) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.01 0.00 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.77 5.59 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.71 5.63 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.03 5.80 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.96 6.20 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.67 6.50 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.75 6.51 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.91 6.52 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.83 6.58 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 7.08 6.61 Oliveira (2008) 

Leite fermentado† 10°C 90 dias 6.46 6.71 Oliveira (2008) 

Leite fermentado desnatado† 4°C 15 dias 8.32 8.23 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado† 4°C 15 dias 9.09 9.07 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado 4°C 15 dias 7.41 7.34 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado desnatado 4°C 15 dias 7.58 7.46 Oliveira et al. (2009) 

Leite fermentado† 5°C 30 dias 6.17 6.11 Batista et al. (2017) 

Leite fermentado† 5°C 30 dias 6.78 7.02 Batista et al. (2017) 

Leite fermentado† 5°C 30 dias 6.45 7.34 Batista et al. (2017) 

Leite fermentado† 5°C 30 dias 6.56 8.85 Batista et al. (2017) 
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Denominação Temp.1  Vida útil  
Conta 

Inicial2 
gem 
Final2 

Fonte 

Leite fermentado  4°C 90 dias 8.12 4.05 Wang et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 90 dias 8.57 4.19 Wang et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 90 dias 8.16 4.49 Wang et al. (2017) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 8.89 6.70 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 8.02 6.80 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 8.90 6.90 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 9.05 7.10 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 8.81 7.15 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 9.08 7.25 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 8.95 7.30 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 8.84 6.10 Patrignani et al. (2018) 

Leite fermentado  4°C 30 dias 8.69 6.14 Patrignani et al. (2018) 

Sorvete† -20°C 210 dias 9.79* 9.08* Homayouni et al. (2008) 

Sorvete† -20°C 210 dias 9.91 7.04 Homayouni et al. (2008) 

Sorvete -18°C 210 dias 8.15* 7.90* Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 210 dias 8.16 8.30 Boscarioli (2010) 

Sorvete -18°C 90 dias 8.62 8.58 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã† -18°C 90 dias 8.32 7.31 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 8.54 7.98 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 8.55 8.12 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 8.54 8.29 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã†  -18°C 90 dias 8.54 8.49 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã  -18°C 90 dias 8.59 8.37 Matias et al. (2016) 

Sorvete de maçã  -18°C 90 dias 8.55 8.46 Matias et al. (2016) 

Sorvete de butiá -18°C 90 dias 8.70 8.50 Cruxen et al. (2017) 

Sobremesa de iogurte gelado -18°C 90 dias 7.14* 7.05* Pinto et al. (2012) 

Sobremesa de iogurte gelado -18°C 90 dias 7.39* 7.34* Pinto et al. (2012) 

Sobremesa de iogurte gelado -18°C 90 dias 7.03* 7.36* Pinto et al. (2012) 

Sobremesa de iogurte gelado -18°C 90 dias 12.08 7.95 Pinto et al. (2012) 

1 Temperatura de estocagem 
2(log UFC g-1 ou mL-1) 
†produto lácteo adicionado de prebiótico 

*microrganismo probiótico encapsulado 
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Anexo A. Visualização da autorização de uso para fins acadêmicos e não comerciais do artigo publicado 

no periódico LWT, Editora Elsevier. 

 

 


