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RESUMO
O leite fermentado apresenta um elevado potencial no desenvolvimento de novos
produtos, principalmente por estar relacionado com a saúde e com a praticidade no
consumo. Recentemente, as indústrias de alimentos têm explorado essa matriz
devido a suas características, que permite a viabilidade funcional dos ingredientes
adicionados, a aceitabilidade dos produtos lácteos, e a relação que os consumidores
fazem com o aspecto de saudabilidade. Os alimentos funcionais são todos os
alimentos ou bebidas que, consumidos na alimentação diária, podem conferir
benefícios fisiológicos específicos, devido à presença de compostos biologicamente
ativos. Estes alimentos podem ser classificados de acordo com o alimento em si, ou
conforme os componentes bioativos nele presentes como, por exemplo, os
probióticos, os prebióticos e os compostos funcionais. Os probióticos são microorganismos vivos, que quando ingeridos em quantidades adequadas conferem
benefícios à saúde do hospedeiro. Enquanto os prebióticos são carboidratos
seletivamente fermentáveis que permitem modificações específicas na diversidade
e/ou na atividade da microbiota gastrointestinal, resultando em benefícios ao bem
estar e à saúde do hospedeiro. Neste mesmo contexto de aporte de componentes
salutares através da ingestão de alimentos estão inseridos os compostos funcionais,
como o ácido linoleico conjugado, o folato, a colina e as poliaminas. Contudo, devese salientar que para a obtenção destes benefícios, o consumidor deve ingerir uma
dose mínima de consumo diário destes produtos funcionais, associado a um hábito
de vida saudável, que inclui a prática de exercícios regulares e uma alimentação
balanceada.
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FERMENTED MILK: POTENTIAL FUNCTIONAL FOOD
ABSTRACT
The fermented milk has a high potential in the development of new products,
particularly related to health and the convenience of use. Recently, the food industry
has exploited this matrix due to its characteristics, which allows the functional viability
of the added ingredients, the acceptability of dairy products, and the relationship that
consumers do with the aspect of healthiness. Functional foods are every foods or
beverages consumed in the daily diet, which provide specific physiological benefits
due to the presence of biologically active compounds. These foods can be classified
according to the food itself or as bioactive components present in it such as, for
example, probiotics, prebiotics and functional compounds. Probiotics are live
microorganisms, when ingested in adequate amounts confer a health benefit of the
host. Whilst prebiotics are fermentable carbohydrates, which allow selectively and
specific changes in diversity and/or activity of the gastrointestinal microbiota,
resulting in benefits to the wellbeing and health of the host. In this same context, the
functional compounds are inserted, such as conjugated linoleic acid, folate, choline
and polyamines. However, it should be noted that to obtain these benefits,
consumers should intake a minimum dose of daily consumption of these functional
products, associated with a habit of healthy lifestyle which includes regular exercise
and a balanced diet.
KEYWORDS: Probiotics, prebiotic, functional compounds.
INTRODUÇÃO
O leite fermentado foi produzido pela primeira vez acidentalmente por
nômades que estocavam o leite proveniente da ordenha em recipientes ou sacolas
feitas de estômago de bode. Esta estocagem era favorecida pelo clima árido e seco
da região da Eurásia, o que proporcionou a proliferação de bactérias, as quais
modificaram a estrutura daquele alimento, tornando-o sensorialmente atrativo para
aqueles indivíduos, além de ser uma forma de conservação do leite (HAENLEIN,
2007; YILDIZ, 2010). Por este motivo, estes países possuem uma longa tradição na
elaboração destes derivados lácteos (SAXELIN et al., 2003). Atualmente, os leites
fermentados são considerados um produto com elevado potencial para o
desenvolvimento de novos produtos, principalmente por estarem associados à
saúde, o que vem sendo explorado pelas indústrias de laticínios. Este fator esta
relacionado com três características: (1) as propriedades tecnológicas da matriz
láctea, como permitir a viabilidade funcional de ingredientes adicionados ao produto;
(2) a elevada praticidade dos derivados lácteos; (3) e a relação que os consumidores
fazem dos produtos lácteos com o aspecto de saudabilidade.
Os produtos lácteos representam o mais importante segmento dos alimentos
funcionais, sendo os primeiros nesta categoria de alimentos. Os leites fermentados
são os produtos de escolha pela indústria alimentícia como veículo de culturas
probióticas e adição de ingredientes prebióticos, sendo considerados
comercialmente os principais alimentos que contém estes compostos (SANCHEZ et
al, 2009). A legislação brasileira define os leites fermentados como "os produtos
resultantes da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, por fermentos
lácticos próprios", o que inclui o iogurte, o leite fermentado ou cultivado, o leite
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acidófilo, kefir, kumys e coalhada (BRASIL, 2007).
Dos leites fermentados acrescidos de probióticos, prebióticos ou simbióticos,
o iogurte é o mais popular, sendo mundialmente o mais produzido e consumido. Na
América Latina, o mercado de iogurtes probióticos cresceu 32% de 2005 a 2007,
representando 30% do total do mercado de iogurtes produzidos (GRANATO et al.,
2010). Este produto é elaborado a partir da fermentação realizada pelas bactérias
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus (BRASIL, 2007; CODEX ALIMENTARIUS, 2010), podendo ser acrescido
ou não de outras bactérias ácido-lácticas. Na fermentação do iogurte, inicialmente o
Streptococcus thermophilus metaboliza a lactose produzindo ácido lático, que
diminui o pH favorecendo o crescimento dos lactobacilos. Por sua vez, o
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus libera, a partir da degradação de
proteínas láticas, diversos aminoácidos, que estimulam o crescimento do cocos.
Sendo assim, uma bactéria favorece o desenvolvimento da outra (SIEUWERTS et
al., 2010).
ALIMENTOS FUNCIONAIS
O termo Alimentos Funcionais surgiu primariamente no Japão, por volta dos
anos 80, referindo-se àqueles alimentos cujo além de seu valor nutritivo, auxiliavam
em funções específicas do corpo, devido alguma substância presente nos mesmos.
Naquela época uma das primeiras definições de alimentos funcionais foi proposta
pela Foods for Specified Health Use (FOSHU) como aqueles alimentos que têm
efeito específico sobre a saúde devido a sua constituição química, e que não devem
expor, quem os consome, ao risco higiênico ou a saúde (MORAES, 2006). Nestes
termos, os alimentos funcionais possuem potencial para promover a saúde através
de mecanismos não previstos na nutrição convencional, devendo ser salientado que
esse efeito restringe-se à promoção da saúde e não à cura de doenças
(ROBERFROID, 2007).
A legislação brasileira não define alimento funcional, mas sim a alegação de
propriedade funcional e alegação de propriedade de saúde e estabelece as
diretrizes para sua utilização, bem como as condições de registro para os alimentos
com alegação de propriedade funcional e/ou, de saúde. A alegação de propriedade
funcional engloba o papel metabólico ou fisiológico que o composto tem no
crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo
humano, enquanto a de saúde compreende a existência da relação entre o alimento
ou ingrediente com doença ou condição relacionada à saúde (ANVISA, 1999).
Estes alimentos podem ser classificados de acordo com o alimento em si, ou
conforme os componentes bioativos nele presentes como, por exemplo, as fibras
dietéticas, os probióticos, os prebióticos, os compostos funcionais, os fitoquímicos,
as vitaminas e os minerais essenciais, carotenóides, peptídeos bioativos, além de
ácidos graxos insaturados ômega 3 e 6 (KOMATSU et al., 2008).
PROBIÓTICOS
Os probióticos são micro-organismos vivos, que administrados em
quantidades adequadas conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FAO, 2001).
Uma distinção deve ser feita entre culturas probióticas e culturas iniciadoras. Para as
culturas serem denominadas probióticas é essencial que sejam comprovados os
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seus benefícios à saúde, enquanto para cultura iniciadora é necessário confirmar
sua capacidade de fermentar alimentos. Sendo assim, nem toda cultura iniciadora é
probiótica, e por este motivo, nem todo alimento fermentado deve ser considerado
probiótico (SANDERS, 2009).
Vários gêneros bacterianos e algumas leveduras são utilizados como microorganismos probióticos, incluindo os gêneros Lactobacillus, Leuconostoc,
Bifidobacterium, Propionibacterium, Enterococcus e Saccharomyces, no entanto,
estudos têm demostrado que as principais espécies com características probióticas
são o Bifidobacterium spp., L. acidophilus e o L. casei. Atualmente, as principais
culturas utilizadas pela indústria como probióticos incluem lactobacillos e
bifidobactérias que possuem um longo histórico na produção de derivados lácteos e
também são encontradas como parte da microbiota gastrointestinal do homem, além
da levedura Saccharomyces cerevisiae Boulardii (SHAH, 2007).
Os efeitos dos probióticos podem ser classificados em três categorias: (1)
capacidade de modular a defesa do hospedeiro; (2) efeito direto sobre outros microorganismos, comensais ou patogênicos, o que os tornam importantes na prevenção
e tratamento de infecções e restauração do equilíbrio da mucosa intestinal; e (3)
efeito baseado na eliminação de produtos resultantes do metabolismo microbiano,
como toxinas, o que resulta na desintoxicação do intestino de quem os consomem
(OELSCHLAEGE, 2010).
Mecanismos de ação dos Probióticos
As bactérias probióticas têm influências múltiplas e diversas no hospedeiro.
Os mecanismos de ação dos probióticos consistem principalmente em: competição
por nutrientes e locais de adesão; produção de metabólitos antimicrobianos;
alterações nas condições ambientais; e modulação da resposta imune do
hospedeiro (SAAD et al., 2013; SINGH et al., 2013). O quadro 1 apresenta de forma
resumida os principais mecanismos de ação dos micro-organismos probióticos.
Apesar das evidências cientificas quanto aos mecanismos de ação dos probióticos,
ainda existe uma carência na literatura sobre as vias bioquímicas e moleculares que
expliquem completamente estes efeitos, como por exemplo, o de aumentarem a
função da barreira intestinal (BERMUDEZ-BRITO et al., 2012).
QUADRO 1 - Mecanismos de ação dos probióticos
Atividade antimicrobiana Aumentam a função de
barreira
Diminuição do pH luminal Aumento na produção de
muco
Secreção de substâncias Melhora a integridade da
antimicrobianas
barreira
Inibição da multiplicação
bacteriana
Bloqueio
da
adesão
bacteriana
às
células
epiteliais
Fonte: Adaptado de HART et al., 2009.

Imunomodulação
Efeito
nas
células
epiteliais
Efeito
nas
células
dendriticas
Efeito nos monócitos e
macrófagos
Efeito nos linfócitos

No intestino, a presença de bactérias probióticas inibe as bactérias
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patogênicas, devido inicialmente à competição por sítios de ligação e por nutrientes.
Sendo assim, as bactérias patogênicas não conseguem se ligar aos receptores
celulares, e são eliminadas. As que conseguem se fixar nas células intestinais têm a
multiplicação e desenvolvimento limitados, devido à competição por nutrientes
(O’HARA & SHANAHAN, 2007; SHERMAN et al., 2009). Além disso, os probióticos
que colonizam o intestino sintetizam compostos, tais como bacteriocinas, ácidos
orgânicos voláteis (TEJERO-SARIÑENA et al., 2012) e peróxido de hidrogênio
(ATASSI & SERVIN, 2010) que influenciam a instalação e permanência de
patógenos. Estes micro-organismos também modulam o sistema imune, devido à
inibição da resposta inflamatória no intestino, uma vez que os probióticos inibem o
fator de ativação (nuclear-kB), aumentam a atividade das células K, induzem a
secreção de citocinas e contribuem para a maturação de células dendríticas
(CORREIA et al., 2012).
Atualmente, tem se estudado os mecanismos de ação dos probióticos quanto
aos efeitos anticarcinogênicos. Acredita-se que estes ocorrem através de (1) inibição
de bactérias responsáveis por converter substâncias pré-carcinogênicas (como os
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e as nitrosaminas) em carcinogênicas; (2)
inibição direta na formação de células tumorais; e (3) capacidade de ligação e/ou
inativação de substâncias carcinogênicas (DENIPOTE et al., 2010). RAFTER (2003)
sugere vários mecanismos de atuação, incluindo o estímulo da resposta imune do
hospedeiro (por aumentar a atividade fagocitária, a síntese de IgA e a ativação de
linfócitos T e B), a ligação e a degradação de compostos com potencial
carcinogênico, alterações qualitativas e/ou quantitativas na microbiota intestinal
envolvidas na produção de carcinógenos e de promotores (ex: degradação de
ácidos biliares), produção de compostos antitumorígenos ou antimutagênicos no
cólon (como o butirato), alteração da atividade metabólica da microbiota intestinal,
alteração das condições físico-químicas do cólon com diminuição do pH e efeitos
sobre a fisiologia do hospedeiro.
Benefícios à saúde
Uma série de benefícios à saúde são atribuidos aos produtos que possuem
probióticos, incluindo: atividade antimicrobiana; controle de micro-organismos
patogênicos (LAHTINEN et al., 2012); hidrólise da lactose; modulação da
constipação; atividade antimutagênica e anticarcinogênica (DENIPOTE et al, 2010;
KUMAR et al., 2011); redução do colesterol sanguíneo, melhora do quadro de
pacientes com diabetes tipo 2 (resistência a insulina) e obesidade (ARONSSON et
al., 2010; AN et al., 2011; NAITO et al., 2011); modulação do sistema imune;
melhoria na doença inflamatória do intestino; e supressão de Helicobacter
pyloriinfection (SHAH, 2000; MYLLYLUOMA et al., 2005; SALMINEN et al., 2010).
Alguns destes benefícios já são bem estabelecidos, como a modulação da
constipação e hidrólise da lactose, enquanto outros benefícios têm mostrado
resultados promissores em modelos animais, necessitando ainda de mais estudos
clínicos.
Deve-se salientar que estes benefícios à saúde são transmitidos por
linhagens probióticas específicas, e não por espécie ou gênero específicos. E ainda,
que cada linhagem esta relacionada com um determinado benefício. Desta forma,
nenhuma cepa irá fornecer todos os benefícios propostos. Como por exemplo, o
Lactobacillus casei linhagem Shirota, no qual há evidências suficientes que apoiam a
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visão de que sua administração por via oral é capaz de auxiliar na digestão e
absorção dos nutrientes e restabelecer o equilíbrio normal da microbiota intestinal
(CATS et al., 2003). Outros fatores relevantes são adição de misturas de culturas
probióticas, ao invés de cepas individuais (CHAPMAN & GIBSON, 2011), e o
número de células viáveis destes micro-organismos no produto comercializado.
PREBIÓTICOS
Os prebióticos são substâncias seletivamente fermentáveis que permitem
modificações específicas na composição e/ou na atividade da microbiota
gastrointestinal, resultando em benefícios ao bem estar e à saúde do hospedeiro
(ROBERFROID, 2007; WANG, 2009). Qualquer alimento que contem carboidrato,
principalmente oligossacarídeos, pode ser classificado como um prebiótico, desde
que atendam a dois critérios: não serem hidrolizados ou absorvidos no trato
gastrointestinal, e serem fermentados por um número limitado de micro-organismos,
como por exemplo, as bifidobactérias e os lactobacillos (GIBSON & ROBERFOID,
2008).
Os principais prebióticos utilizados pela indústria de alimentos mundial são as
oligofrutoses, os fruto-oligossacarídeos (FOS), a inulina, os isomaltooligossacarídeos (IMO), os glico-oligossacarídeos (GOS) e os trans-galactooligossacarídeos (TOS). Dentre os citados, a inulina e os fruto-oligossacarídeos são
os mais estudados (SIRÓ et al., 2008), e ainda são os únicos nos quais a alegação
de efeito sobre a composição da microbiota intestinal é permitida no Brasil. A inulina
e o fruto-oligossacarídeo pertencem a uma classe de carboidratos denominados
frutanos, que são considerados ingredientes funcionais, uma vez que exercem
influência sobre os processos fisiológicos e bioquímicos no organismo, resultando
em melhoria da saúde e redução no risco de ocorrência de diversas enfermidades
(ROBERFROID, 2007).
A inulina, oligofrutose e os FOS são quimicamente similares, diferindo apenas
pelo grau de polimerização, ou seja, pelo número de unidades de monossacarídeos
que compõem a molécula (DAVIDSON & CARVALHO, 2007). Estes compostos
apresentam importância nutricional e tecnológica, podendo ser utilizados em
alimentos, tanto como suplemento, quanto como substitutos de macronutrientes.
Como suplementos, são adicionados devido as suas propriedades nutricionais,
aumentando o teor de fibra dos produtos. Em outras aplicações, são adicionados
para permitirem alegações de propriedade funcional, como aquelas relacionadas à
atividade bifidogênica (propicia o crescimento das bifidobactérias). Além disso,
podem ser utilizados como substitutos de macronutrientes, sendo a inulina e o FOS
utilizados para substituir gordura e açúcar, respectivamente (COUSSEMENT, 1999).
Por não apresentarem sabores residuais e não contribuírem significativamente para
a viscosidade dos alimentos é possível utilizá-los em concentrações elevadas,
originando produtos com alta concentração de fibras e semelhantes em aparência e
sabor aos convencionais (NINESS, 1999).
Inulina
A inulina é um carboidrato polidisperso, constituído de subunidades de frutose
(2 a 150), ligadas entre si e a uma glicose terminal. É uma fibra solúvel, fermentável
e não digerível pela α-amilase e por enzimas hidrolíticas, como a sacarase e a
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maltase, desta forma não é absorvida na parte superior do trato gastrintestinal,
fornecendo substrato para as bactérias do intestino grosso (CARABIN & FLAMM,
1999). Este composto é muito utilizado na indústria alimentícia com o intuito de obter
produtos com menor teor de gordura. Em altas concentrações, a inulina tem
propriedade de formação de gel quando misturada à água ou leite, resultando em
estrutura cremosa que pode ser incorporada em alimentos para substituir até 100%
da gordura (FRANCK, 2002). A produção comercial da inulina ocorre a partir da
extração de raízes de chicória (Cichorium intybus). É comercializada na forma de pó
branco, sem odor, de sabor neutro e alta pureza. Não contém glúten, gordura,
proteína e ácido fítico, podendo apresentar apenas pequenas quantidades de alguns
minerais e sais (ROBERFROID, 2005). Atualmente, é empregada em diversos
produtos, como, por exemplo, produtos lácteos e de panificação, bebidas, cereais,
entre outros (MEYER et al., 2011).
CRUZ et al., (2010) demonstraram que a inulina pode substituir a gordura em
produtos lácteos, sem alterar as propriedades sensoriais dos mesmos. Fato este que
é corroborado por PIMENTEL, GARCIA & PRUDENCIO (2012) que utilizaram a
inulina de cadeia longa como substituto de gordura na elaboração de iogurtes
naturais desnatados obtendo características texturais (firmeza, coesividade,
adesividade e gomosidade) e sensoriais (aceitabilidade) semelhantes aos iogurtes
integrais. Além disso, OLIVEIRA et al. (2011) demonstraram que a suplementação
de leite desnatado com inulina, mesmo em baixas concentrações, melhora
significativamente o crescimento e viabilidade de Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus rhamnosus e Bifidobacterium lactis em leite fermentado desnatado.
Fruto-oligossacarídeos
A oligofrutose e os FOS são termos sinônimos utilizados para denominar
frutanos do tipo inulina com grau de polimerização inferior (CARABIN & FLAMM,
1999), caracterizados como uma inulina de cadeia curta, não digerível, obtida a
partir da hidrólise enzimática (VILLEGAS & COSTELL, 2007). Seus nomes derivam
de oligossacarídeos compostos predominantemente de frutose. O termo oligofrutose
é mais frequentemente empregado na literatura para descrever inulinas de cadeia
curta, obtidas por hidrólise parcial da inulina da chicória. O termo FOS tende a
descrever misturas de frutanos do tipo inulina de cadeia curta, sintetizados a partir
da sacarose (DAVIDSON & CARVALHO, 2007). Portanto os fruto-oligossacarídeos
consistem de moléculas de sacarose, compostas de duas ou três subunidades de
frutose adicionais, incorporadas enzimaticamente, através de ligação β(2→1) à
subunidade frutose da sacarose (KOLIDA & GIBSON, 2008).
As oligofrutoses e os FOS são encontrados na forma de pó ou xaropes
incolores e têm propriedades tecnológicas semelhantes às do açúcar e xaropes de
glicose, apresentando maior quantidade de açúcares livres quando comparados a
inulina. São dificilmente utilizados sozinhos como substitutos de açúcar, mas sim
combinados com edulcorantes atingindo desta forma os níveis de doçura desejáveis.
Em derivados lácteos, principalmente iogurtes com frutas, melhoram o sabor das
frutas, a estabilidade e também reduzem a sinérese (COUSSEMENT, 1999;
FRANCK, 2002; ROBERFROID, 2005).
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Benefícios à saúde
Com relação aos benefícios à saúde proporcionados pela ingestão de
frutanos tipo inulina, é comprovado que em humanos há melhoria das funções
intestinais e da microbiota residente, visto que são capazes de promover o
crescimento e/ou atividade de bactérias específicas e regular a microbiota do
intestino grosso, além de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos
(QIANG et al., 2009; TÁRREGA et al., 2010). Aumento na absorção de minerais,
principalmente o cálcio, aumentando a mineralização óssea (DEMIGNÉ et al., 2008;
GIBSON & ROBERFROID, 2008). Outros benefícios, como sensação de saciedade
com potenciais consequências positivas para controle de peso (PARNELL &
REIMER, 2009), efeito estimulador do sistema imunológico (LOMAX & CALDER,
2009), diminuição no colesterol sanguíneo (JACKSON & LOVEGROVE, 2012) e
efeito anticarcinogênico (GURINENI et al., 2010; RAMAN et al., 2013) ainda vêm
sendo estudados pela comunidade cientifica.
CONSUMO DIÁRIO DE PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS
As bactérias probióticas só apresentam efeitos biológicos no ambiente
intestinal se atingirem um número mínimo. No entanto, a dose de probióticos
necessária, varia segundo a cepa envolvida e o tipo de produto elaborado. Por este
motivo, é difícil estabelecer uma dose aplicada para todos os probióticos, o ideal
seria estabelecer uma dosagem para cada linhagem baseada em estudos clínicos
em humanos. Contudo, diversos autores consideram, no caso do consumo de 100g
de produtos lácteos diário, a faixa de 107 a 109 UFC g-1 de micro-organismos
probióticos viáveis um número recomendável (VINDEROLA & RENHEIMER, 2000;
SHAN 2000; TAMINE et al., 2005). Quanto à dose prebiótica, alguns autores
afirmaram que de 5 g/dia de inulina, oligofrutose ou FOS pode ser considerada
suficiente para alterar beneficamente a microbiota do cólon, no entanto este valor
pode chegar a 8 g/dia em casos específicos (MANNING & GIBSON, 2004; GIBSON,
2007; KOLIDA et al., 2007). Deve-se levar em consideração que a administração
conjunta de prebióticos e probióticos (simbióticos) possui efeito superior ao quando
são administrados separadamente (DENIPOTE et al., 2010). Especificamente em
relação ao Brasil, a Comissão Tecnocientífica de Assessoramento em Alimentos
Funcionais e Novos Alimentos, instituída junto à Câmara Técnica de Alimentos têm
avaliado os produtos com alegações de propriedades funcionais e/ou de saúde
aprovados no país (ANVISA, 1999). A recomendação brasileira mais recente para
alimentos probióticos é com base na porção diária de micro-organismos viáveis que
devem ser ingeridos para efeitos funcionais, sendo o mínimo estipulado de 108 a 109
UFC dia-1. Quanto aos alimentos prebióticos, a recomendação diária mínima de
fruto-oligossacarídeos (FOS) e de inulina é de 3 g destes compostos para alimentos
sólidos e de 1,5 g para alimentos líquidos (ANVISA, 2008).
COMPOSTOS FUNCIONAIS
Ácido Linoleico conjugado
O ácido linoleico conjugado (Conjugated linoleic acid - CLA) é uma molécula
de ácido graxo insaturado com 18 carbonos e duas insaturações, sendo possível
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formar 56 isômeros geométricos. Contudo, atualmente, dois isômeros são
relacionados com os efeitos benéficos deste grupo, o C18:2 cis-9, trans-11 por sua
atividade anticarcinogênica e o C18:2 trans-10, cis-12 por sua atividade lipolítica.
Alguns estudos em modelos animais têm relacionado outros efeitos benéficos do
ácido linoleico conjugado à saúde humana, como a redução da aterosclerose,
prevenção e tratamento do diabetes mellitus não dependente de insulina,
propriedades antitrombóticas, efeitos imunoestimulatório, efeito antioxidante e
aumento da massa muscular magra (PARK, 2009; SAILAS & FRIEDRICH, 2009).
O CLA faz parte dos ácidos graxos presente no tecido dos mamíferos, e
nestes é formado endogenamente pela glândula mamária através da dessaturação
do ácido graxo vacênico (C18:1) pela enzima ∆9 dessaturase (PARK, 2009). Os
ruminantes além da sua produção endógena, possuem também a capacidade de
absorver o ácido linoleico conjugado sintetizado pela biohidrogenação incompleta de
ácidos graxos poliinsaturados através do metabolismo da bactéria Butyrivibrio
fibrisolvens presente em seu rúmen (KIM et al., 2000). Os humanos, por ter o
sistema digestivo diferente dos ruminantes, não possuem esta bactéria,
apresentando predominantemente os isômeros C18:1 trans-7 e C18:1 trans-11
produzidos pela ação da ∆9 dessaturase. No entanto, ainda não há evidências
científicas de efeitos benéficos à saúde por estes isômeros (PARK, 2009).
Os isômeros do ácido linoleico conjugado (cis- 9, trans-11; trans-10, cis 12)
presentes no leite dos ruminantes podem ser considerados antiaterogênicos
(BASSET et al., 2010; WANG et al., 2010) e favorecem a saúde de indivíduos que
os consomem (HUSVÉTH et al., 2010). Todavia, NUNES & TORRES (2010)
relataram que a ingestão de ácidos graxos, especificamente os isômeros de ácido
linoleico conjugado, pela população brasileira é estimada em 36mg/dia, o que esta
abaixo do consumido por outras populações. O isômero cis-9, trans-11 de ácido
linoleico conjugado é o mais abundante em produtos lácteos e está presente em
maiores concentrações na gordura do leite de ovelha e seus derivados que em
outras espécies, como vaca e cabra (OSTROVSKY et al., 2009; REVILLA et al.,
2009; DEVLE et al., 2012). A estratégia que vem sendo apontada como alternativa
tecnológica para aumentar a concentração de CLA nestes produtos seria a adição
de micro-organismos probióticos com capacidade de sintetizar estes compostos
(RODRÍGUEZ-ALCALÁA et al., 2011).
Folato
Folato, termo geral utilizado para os derivados do ácido fólico, consiste em
uma vitamina do complexo B, a vitamina B9, que participa em diferentes vias
metabólicas, estando envolvida em funções essenciais do metabolismo celular, tais
como, replicação e reparação do DNA, e síntese de nucleotídeos, aminoácidos e
outras vitaminas. Estes compostos variam de acordo com o estado de oxidação, a
substituição de um carbono do anel de pteridina, e o número de resíduos
glutamatos. Estas alterações estão associadas às diferentes propriedades físicoquímicas dos mesmos, o que vai influenciar na biodisponibilidade, podendo ser
diretamente absorvido ou não no trato gastrintestinal (SYBESMA et al., 2003). A
deficiência de folato esta relacionada também com alguns malefícios a saúde, como
anemia megaloblástica, fator de risco para alguns tipos de cânceres, e no caso de
gestantes pode originar os defeitos no tubo neural do feto (DE CASTRO et al.,
2010).
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Apesar de o folato ter grande importância fisiológica, o homem não é capaz
de sintetiza-lo, o que o torna um componente essencial da dieta (VAN DER PUT et
al., 2001). Este está presente em alguns alimentos, sendo esses considerados como
fonte natural desta vitamina. No entanto, o ácido fólico é principalmente encontrado
em alimentos fortificados e suplementos dietéticos (BAILEY et al., 2010). Alguns
dados sugerem que o aumento do folato natural dos alimentos é benéfico para a
prevenção de alguns tipos de câncer, distúrbios neuropsiquiátricos, processos
tromboembolíticos e doenças cardiovasculares (MUSKIET & KEMPERMAN, 2006;
GILBODY et al., 2007), no entanto, acredita-se que o aumento da ingestão de ácido
fólico sintético pode estar relacionado ao aumento do risco de câncer colorretal
(HIRSCH et al., 2009), e comprometimento cognitivo (MORRIS et al, 2005), além de
mascarar a deficiência de vitamina B12 e a leucemia (IYER & TOMAR, 2009; BAILEY
et al., 2010). Por isso, existe a necessidade de encontrar estratégicas tecnológicas
visando elevar os níveis naturais de folatos nos alimentos.
Estes compostos naturais são produzidos por várias plantas e por alguns
micro-organismos (SHOHAG et al., 2011; D’AIMMO et al., 2012), por isso, legumes e
produtos lácteos são as principais fontes de folato para o homem. Alguns autores
vêm relatando que as bactérias ácido láticas, principal grupo bacteriano utilizado
como probiótico, possuem a capacidade de sintetizar o ácido fólico e seus
derivados. Por este motivo os produtos lácteos fermentados, especialmente iogurtes,
são relatados por conter elevadas quantidades de folato (FORSSEN et al., 2000;
SYBESMA et. al., 2003), o que resulta diretamente da produção adicional de folato
por estas bactérias
A preocupação com a ingestão de folato por órgãos governamentais tem sido
direcionada principalmente para mulheres em fase reprodutiva e por gestantes, pois
esta vitamina ajuda a prevenir os defeitos do tubo neural no feto, tais como a
espinha bífida e a anencefalia (PITKIN, 2007). De tal forma que a American College
of Obstetricians and Gynecologists, a American Academy of Pediatrics (ACOG,
2002) e a March of Dimes empreenderam um programa de educação pública sobre
folato e defeitos do tubo neural. O Institute of Medicine recomenda que todas as
mulheres capazes de engravidar devem consumir 0,4 mg de ácido fólico por dia a
partir de suplementos ou alimentos fortificados, além de folato consumido a partir de
uma dieta variada (INSTITUTE OF MEDICINE NATIONAL ACADEMY PRESS,
1998).
Colina
A colina ou fator lipotrófico é um composto, no qual a função final é ser fonte
de grupos metil para reações de metilação. É encontrada tanto em células animais
como vegetais, e pode se apresentar de três formas: colina livre; acetilcolina; ou
lecitina em fosfolipídeos. Esta substância reage com a acetil coenzima A, atuando
como precursor da acetilcolina (SHIAU & LO, 2000) e da fosfatidilcolina (BENDER,
2003). A colina tem funções nos tecidos como um componente da lecitina e pode ser
incorporada diretamente no 1,2-diglicerídio após a fosforilação por ATP e formação
de difosfocolina de citidina. É um nutriente essencial em dietas de vários
vertebrados, incluindo humanos, cães, gatos, suínos, ratos, coelhos, aves e peixes
(KASPER et al., 2000).
A colina é importante para a integridade estrutural da membrana celular, a
neurotransmissão colinérgica, a sinalização transmembrana e o transporte de lípidos
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e colesterol, por ser um precursor para a acetilcolina, fosfolípidos, e o doador de
metilo betaína. Como folato, uma vez que a colina é oxidada para a betaína, pode
proporcionar unidades de um carbono na conversão de homocisteína a metionina,
gerando S-adenosil-metionina. Contudo, apesar do papel da colina e da betaína
como doadores de metila no metabolismo, poucos estudos examinam as
associações entre o consumo de colina e betaína e o risco de câncer (JOHANSSON
et al., 2009; ZHANG et al., 2013). LEE et al., (2010) não encontraram nenhuma
associação entre a ingestão de colina e betaína e o risco de câncer colorretal em
homens. Enquanto RICHMAN et al., (2012) associaram a ingestão de colina ao
aumento do risco de câncer de próstata.
Seres humanos saudáveis, com níveis normais de folato e vitamina B12, mas
com uma dieta deficiente em colina podem desenvolver esteatose hepática, danos
no fígado ou dano muscular, estes desapareceram quando a colina é reestabelecida
à dieta (FISCHER et al., 2007; RESSEGUIE et al., 2007), além de elevações nos
marcadores de danos no DNA e no gene de expressão dos linfócitos (DA COSTA et
al., 2006). No caso de mulheres durante a gestação, há maior risco do recém
nascido apresentar um defeito do tubo neural ou na fenda palatina (SHAW et al.,
2006). ZEISEL & COSTA (2009) concluem com sua revisão, a necessidade imediata
de aumentar a conscientização entre os profissionais de saúde e os consumidores
da importância da ingestão de colina, uma vez que esta é uma substância essencial.
A colina pode ser adquirida a partir da dieta e via biossíntese de novo através da
metilação de fosfatidiletanolamina, a fosfatidilcolina. O Institute of Medicine
recomenda que a ingestão diária de colina seja de 425 e 550 mg para mulheres e
homens, respectivamente, principalmente durante o período de gravidez e lactação
(INSTITUTE OF MEDICINE, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 1998).
A colina e os ésteres de colina são amplamente encontrados em alimentos,
no entanto, os produtos de origem animal possuem maior concentração de colina do
que produtos de origem vegetal. Ovos, carne, frango, peixe e leite são fontes de
colina, fornecendo pelo menos 10% da porcentagem diária necessária (GLENN et
al., 2008). Em ruminantes a produção de compostos metilados para o leite é alta,
sendo cerca de 3-5g/d e 0,10-0,15 g/d de colina livre no leite de vacas e cabras,
respectivamente (PINOTTI et al., 2008), sendo o leite e seus derivados fonte de
colina para o homem.
Poliaminas
As poliaminas, espermina e espermidina, são aminas alifáticas que são
essenciais a todas as células vivas (OKAMOTO et al., 1997), estando presentes em
bactérias e fungos, em plantas, em vírus, e em células de mamíferos.
Tradicionalmente, são classificadas dentro do grupo de aminas biogênicas, no
entanto, devido às suas funções biológicas específicas, estão se tornando um grupo
peculiar (KALAC & KRAUSOV, 2005). Para o homem, existem três possíveis fontes
de poliaminas, (1) biossíntese de aminoácidos; (2) captação de poliaminas préformadas a partir da dieta; e, (3) as poliaminas pré-formadas pela microbiota
intestinal (WALLACE, 1996).
As poliaminas estão envolvidas em diversos processos vitais como síntese de
DNA, RNA e proteínas, na proliferação e no crescimento celular, na estabilidade da
membrana, na resposta ao estresse e retardamento da senescência. Desempenham
funções celulares exclusivas, como iniciação e controle da translação de RNAm para
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síntese protéica (BARDÓCZ et al., 1995; SEILER, 2003). Estas aminas são também
eficientes sequestradoras de radicais livres, podendo inibir a peroxidação lipídica e
retardar a senescência, além de possuírem implicações na renovação e
funcionalidade do trato digestivo e na maturação da mucosa intestinal (MOINARD et
al., 2005).
Em fetos e em recém-nascidos há uma alta necessidade de poliaminas, visto
que estas estão associadas a fatores de crescimento no lúmen, promoção da
maturação intestinal, diminuição da permeabilidade da mucosa a macromoléculas e
prevenção de alergias alimentares, possuindo um importante papel no crescimento
celular e no desenvolvimento do sistema digestivo. Por isto ocorre um aumento
considerável da síntese de poliaminas nas glândulas mamárias durante a gravidez e
a lactação (DELOYER et al., 2001; DELOYER et al., 2005).
As poliaminas estão presentes em diversos alimentos, e em quantidades
variáveis, originado-se, principalmente, a partir da descarboxilação de aminoácidos,
tais como a arginina e a ornitina (BAUZA et al., 2007). Isto explica porque são
encontradas em elevadas concentrações em produtos alimentares fermentados,
como os leites fermentados (BARDÓCZ et al., 1993). Os produtos lácteos contêm
principalmente espermidina, e como o leite, são as principais fontes de poliaminas
para os recém-nascidos (MOINARD et al., 2005). Comparando com leite de outros
mamíferos, como o homem e o bovino, o leite de cabra possui maior concentração
total (PŁOSZAJ et al., 1997) dessas aminas. Entretanto, no leite o conteúdo de
poliaminas é variável, em função da degradação que ocorre em consequência da
atividade da enzima poliamina oxidase (LOSER, 2000). A utilização de bactérias
produtoras de poliaminas em produtos lácteos fermentados poderia ser uma
estratégia de elevar as concentrações destes compostos em alimentos destinados a
recém-nascido e crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos anos, as modificações nas tendências alimentares indicaram o
maior interesse dos consumidores por uma dieta mais saudável. Estas variações
são influenciadas pela mudança no estilo de vida, e pela crescente preocupação
com a saúde, e prevenção de doenças por parte da população. Neste contexto os
alimentos funcionais ganharam espaço no mercado mundial, representados
principalmente pelos produtos lácteos, tendo os leites fermentados maior destaque.
Estes produtos são os mais utilizados para a incorporação de culturas probióticas e
ingredientes prebióticos, uma vez que permitem a viabilidade funcional destes
componentes. A produção de compostos funcionais por micro-organismos, que
podem ou não ser probióticos, se apresenta como uma alternativa interessante na
elaboração de leites fermentados funcionais. No entanto, cabe ressaltar que
somente através de uma alimentação balanceada e hábito de vida saudável
associados a um consumo diário mínimo destes produtos funcionais serão
alcançados os efeitos benefícos propostos.
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