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RESUMO 

Probióticos são microrganismos vivos que quando administrados em quantidades 

adequadas conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Microrganismos para serem 

considerados probióticos necessitam possuir algumas propriedade e funções como a 

capacidade de formarem biofilmes, produzir exopolissacarídeos e atividade 

antimicrobiana. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo realizar a avaliação 

do crescimento de isolados de bactérias do ácido láctico em soro de leite e avaliar o 

potencial probiótico desses microrganismos. Inicialmente foram realizados 

experimentos para avaliar a produção de biomassa em soro de leite proteinizado em 

diferentes rotações e as cinco espécies de bactérias do ácido láctico (BALs), exceto 

a cepa DE4, não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre o 

procedimento de produção de biomassa sem rotação e com rotação. Em seguida 

realizou-se a produção de biomassa das cinco espécies em soro de leite 

desproteinizados, não apresentando diferença estatisticamente significativa com o 

soro de leite proteinizado, exceto a cepa DE4. Foram feitos estudos de produção de 

biomassa, estabilidade de liofilizado e microscopia eletrônica de varredura (MEV) de 

duas espécies de BALs. Os resultados de produção de biomassa demonstraram 

valores entre 1,74 g/L ± 0,055 a 1,12 g/L ± 0,495 para as cepas. O estudo de 

estabilidade demonstrou que o efeito é espécie específico. Análise visual de MEV 

apresentou matéria orgânica após liofilização, sugerindo um possível 

encapsulamento das cepas analisadas por componentes do soro de leite. 

Posteriormente foi testado o potencial probiótico de quinze cepas de BALs, em que 

foram testados formação de biofilme, exopolissacarídeos (EPS) e antimicrobiano. Os 

resultados mostraram que as cepas que apresentaram melhor capacidade de 

formação de biofilme foram CAN7, CAN6 e M5. Todas as cepas apresentaram 

capacidade de produção de EPS, exceto CAN6, sendo a melhor fonte de carbono 

para a produção de EPS a glicose. As células viáveis das cepas não foram capazes 

de inibir Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228. As cepas M30, M5, P4 e P10 foram as melhores para inibir o 

crescimento de Corynebacterium xerosys ATCC 373 com halos de inibição 

intermediários. Todas as cepas, exceto CA12, foram capazes de inibir o crescimento 

de Propionibacterium acnes ATCC 6919 de forma intermediária. O sobrenadante 

livre de células das cepas M13, CAN7, P2 foram as únicas que apresentaram poder 
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de inibição de P. acnes, porém de forma fraca. Ao inativar quatro cepas de BALs os 

componentes do soro demonstraram serem capazes de proteger as cepas contra 

inativações por UV, sonicação e moinho de pérolas. Foi avaliado uma formulação 

cosmética probiótica com propriedade anti-acne e sua armazenagem em geladeira e 

temperatura ambiente. A formulação cosmética probiótica manteve a característica 

de inibição contra P. acnes durante a estocagem em geladeira por até 15 dias. Em 

temperatura ambiente a atividade antimicrobiana contra P. acnes foi até 7 dias. 

Concluímos que as cepas apresentam potencial probiótico e potencial aplicação 

biotecnológica na indústria de cosmético contra acne. 

 

Palavras chaves: bactérias do ácido láctico, probióticos, soro de leite, biofilme, 

exopolissacarídeo, antimicrobiano, cosmético 
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ABSTRACT 

Probiotics are live microrganisms that when administered in adequate amounts 

confer benefits to the health of the host. Microorganisms to be considered probiotics 

need to possess some properties and functions such as the ability to form biofilms, 

produce exopolysaccharides and antimicrobial activity. Thus, this work had the 

objective of evaluating the growth of lactic acid bacterial isolates in whey and 

evaluating the probiotic potential of these microrganisms. Initially, experiments were 

carried out to evaluate the biomass production in protein whey at different rotations 

and the five species of lactic acid bacteria (BALs), except the DE4 strain, did not 

present a statistically significant difference between the procedure of production of 

biomass without rotation and with rotation. Then the biomass production of the five 

species in deproteinized whey was performed, showing no statistically significant 

difference with the protein whey except the DE4 strain. Biomass production, 

lyophilized stability and scanning electron microscopy (SEM) of two species of BALs 

were performed. The results of biomass production showed values between 1.74 g / 

L ± 0.055 and 1.12 g / L ± 0.495 for the strains. The stability study demonstrated that 

the effect is species specific. SEM analysis showed organic matter after 

lyophilization, suggesting a possible encapsulation of the strains analyzed by whey 

components. Subsequently, the probiotic potential of fifteen strains of BALs was 

tested, in which biofilm formation, exopolysaccharides (EPS) and antimicrobial were 

tested. The results showed that the strains that presented the best biofilm formation 

capacity were CAN7, CAN6 and M5. All strains showed EPS production capacity, 

except for CAN6, being the best source of carbon for the production of EPS and 

glucose. Viable cells from the strains were not able to inhibit Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 15442 and Staphylococcus epidermidis ATCC 12228. The strains 

M30, M5, P4 and P10 were the best to inhibit the growth of Corynebacterium xerosys 

ATCC 373 with intermediate inhibition halos. All strains, except CA12, were able to 

inhibit the growth of Propionibacterium acnes ATCC 6919 in an intermediate manner. 

The cell free supernatant of the strains M13, CAN7, P2 were the only ones that 

showed P. acnes inhibition power, but weakly. By inactivating four strains of BALs 

the serum components were shown to be capable of protecting the strains against 

UV, sonication and pearl mill inactivations. A probiotic cosmetic formulation with anti-

acne properties and its storage in refrigerator and room temperature were evaluated. 
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The probiotic cosmetic formulation maintained the inhibition characteristic against P. 

acnes during refrigerated storage for up to 15 days. At room temperature the 

antimicrobial activity against P. acnes was up to 7 days. We conclude that the strains 

present probiotic potential and potential biotechnological application in the acne 

cosmetic industry. 

Keywords: lactic acid bacteria, probiotics, whey, biofilm, exopolysaccharide, 

antimicrobial, cosmetic 
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I INTRODUÇÃO 

I.1 Bactérias do Ácido Láctico 

As Bactérias do Ácido Láctico (BALs) são um grupo de bactérias que 

compreendem onze gêneros: Carnobacterium, Enterococcus, Lactococcus, 

Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Vagococcus e Weissella (MOGENSEN et al., 2003). São 

morfologicamente bacilos ou cocos Gram positivos, não móveis ou ocasionalmente 

móveis, incapazes de formar endósporos. São microrganismos quimioheterotróficos 

e fastidiosas, necessitando de meios ricos em peptonas, hidrolisados protéicos, 

extrato de levedura, vitaminas, nucleotídeos e carboidratos. Seu metabolismo é 

estritamente fermentativo, sendo o ácido láctico o principal produto gerado na 

degradação de açúcar, mesmo que a maioria seja microaerofílicas, algumas são 

anaeróbias facultativas. São catalase negativos ou pseudocatalase e resistem a 

baixos valores de pH, sendo assim a tolerância à acidez uma característica variável 

entre as espécies. Trazem benefícios para os seres humanos e animais como 

adjuvantes, probióticos e suplementação dietética (GONÇALVES, 2009; POFFO, DA 

SILVA, 2011; EMBRAPA, 2011). 

São produtoras de compostos orgânicos, como biossurfactantes, 

substâncias antimicrobianas, ácidos orgânicos, peróxido de hidrogênio e 

bacteriocinas, com atividade bactericida ou bacteriostática. Estão presentes em 

diversos ambientes, tais como alimentos e bebidas fermentados, plantas, frutos, 

solo, águas residuais. Além de fazerem parte da microbiota dos tratos respiratório, 

intestinal e genital do homem e de animais (GONÇALVES, 2009; POFFO, DA 

SILVA, 2011; EMBRAPA, 2011). 

As BALs possuem aplicações na fermentação dos alimentos, na produção 

de ácidos e outras substâncias que conferem aromas e sabores específicos aos 

produtos (LEROY, DE VUYST, 2004). Contribuem para a segurança alimentar por 

acidificação do meio através da produção de variados ácidos orgânicos. Além de 

capacidade de crescimento em meios de alto teor de sal, um dos aditivos mais 

importantes na conservação de alimentos (SALVUCCI et al., 2016). A nisina, uma 

bacteriocina isolada de BAL, confere capacidade biopreservativa em alimentos, 

característica esta de grande valor para a indústria, pois contribui para o aumento da 
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vida útil de uma diversidade de produtos alimentícios. (OLIVEIRA et al., 2012; 

SHARMA, SAHARAM, 2014). 

I.2 Probióticos 

Probióticos são definidos como suplementos alimentares à base de 

microrganismos vivos, capazes de conferir, quando em quantidades adequadas, 

benefícios à saúde do hospedeiro, por provocar o equilíbrio da microbiota intestinal 

(FAO/WHO, 2002; FONTANA et al., 2013). Segundo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) a ingestão diária de probióticos deve ocorrer em 

concentrações acima de 108 a 109 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por 

grama ou por mL do produto, valores menores podem ser aceitos, desde que a 

empresa comprove sua eficácia. 

Os benefícios estão relacionado a tolerância à acidez e sais biliares do 

intestino; manutenção do equilíbrio da microbiota intestinal, sobretudo após o uso de 

antibióticos. Promovem à atenuação da constipação intestinal; aumento da absorção 

de minerais e da produção de vitaminas. São resistentes à colonização por 

patógenos no intestino; promoção da digestão da lactose em indivíduos intolerantes 

e estimulam o sistema imune (Figura 1) (CHAN e ZHANG, 2005; SAAD, 2006; WAN 

et al., 2015). 

Outras funções ainda estão em estudo como a minimização da probabilidade 

do surgimento de câncer de cólon e de doença cardiovascular, efeito anti-

hipertensivo, efeito inibitórios sobre mutagenicidade e prevenção contra infecções 

urogenitais. Assim como à redução da atividade ulcerativa da Helicobacter pylori e 

controle das inflamações no intestino grosso causadas pelo rotavírus e Clostridium 

difficile. Além do aumento da secreção de interferon-gama (IFN-γ) em pacientes com 

dermatite atópica e com alergia a lactose (SAAD, 2006; CORRÊA, 2006; BERBL, 

2016).  

São as principais bactérias probióticas capazes de impedir a formação de 

lesões gordurosas na aorta inibindo, assim, a oxidação da proteína de baixa 

densidade (LDL) e aterosclerose por inibição da absorção de colesterol intestinal em 

modelos animais (NABI et al., 2016). O ácido láctico produzidos por BALs podem 

reduzir o colesterol através de adsorção, conversão, co-precipitação e hidrólise de 

sais biliares e degradação enzimática (GUAN et al., 2017). 
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Figura 1 Benefícios dos probióticos. 

Fonte: TRIPATHI, GIRI, 2014, adaptado  

Os probióticos podem exercer seus efeitos por diferentes mecanismos de 

ação (Figura 2), como a supressão do número de células viáveis por síntese de 

compostos com função antimicrobiana, competição por fontes nutritivas e por sítios 

de ligação, estímulo da imunidade do hospedeiro, por aumento nos níveis de 

anticorpos e atividade de macrófago, produção de vitaminas e cofatores nos 

produtos alimentícios durante a fermentação (MALTA et al., 2001; SAAD, 2006; 

OLIVEIRA et al., 2002).  
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Figura 2: Mecanismos de ação de probióticos  

Fonte: adaptado ECKERT, 2017. 

Através da produção de componentes antimicrobianos como ácido lático, 

ácido acético, bateriocinas e peróxido de hidrogênio, os probióticos excluem de 

forma competitiva os patógenos de ligarem aos receptores de célula epiteliais. 

Probióticos são aptos para estimular a resposta imune inata contra microrganismos, 

as células dentríticas intestinais retêm as bactérias comensais, ativando 

seletivamente os linfócitos B a produzir imunoglobulina A (IgA) e reduzindo a 

penetração da mucosa por bactérias indesejáveis. A interação dos probióticos com 

as células dendríticas também são competentes a polarização células T em células 

T regulatórias e auxiliares promovendo a produção de citocinas como fator de 

necrose tumoral (TNF), interferon (IFN), interleucinas (IL)-2, IL-3, IL4, IL-5, IL-6, IL-

10, IL-12. Os probióticos podem ser internilizados pelas células M e interagir 

diretamente com as células dendríticas estimulando a produção de citocinas. São 

capazes de produzirem componentes e substâncias citoprotetoras nas células 

humanas como HSP – heat shock proteins, Mucinas e βDefensinas, e também 

bloqueadores de indução de apoptose e assim cooperarem na restituição da barreira 

epitelial danificada (ECKERT, 2017). 
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Muitas vezes os probióticos são empregados com a finalidade principal de 

restaurar a microbiota intestinal, ao seu estado original após uma perturbação 

denominada disbiose do intestino. Ao restaurar o estado de pré-disbiose original ou 

criando um novo equilíbrio ocorrerá um alívio dos sintomas ou eliminação da doença 

(SEVERYN, BHATT, 2018).  

As BALs são consideradas probióticas e enquadram-se nos critérios de 

seleção de bactérias com potencial probiótico. Segundo Morais e Jacob (2006) as 

principais BAL usadas como probióticos são: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus e 

Lactobacillus paracasei. Juntamente com outros microrganismos como 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, 

Saccharomyces bourlardii e Propionibacterium freudenreichii. Estas bactérias são 

empregadas na formulação de alimentos probióticos, principalmente leite 

fermentado, suco de frutas, vinhos, missô e salsichas (BEDANI, ROSSI, 2009; 

SEVERYN, BHATT, 2018). 

Dentre os gêneros descritos o Lactobacillus vem recebendo destaque, sendo 

empregado em larga escala na indústria alimentícia para o aumento da vida útil dos 

alimentos e inibição de bactérias patogênicas ou na produção de alimentos 

funcionais, atuando na prevenção ou no tratamento de doenças por mudanças 

metabólicas ou fisiológicas no organismo. Também são importantes na nutrição 

básica, garantindo saúde quando consumidos em quantidades adequadas (SAAD, 

2006; SALVUCCI et al., 2016). Devido a presença de altas quantidades de enzima 

lactase as BALs são capazes de fracionar polímeros de açúcares presentes no leite 

(lactose) em açúcares mais simples, facilitando o processo digestivo, e ajudando 

indivíduos com intolerância a lactose e que não produzem a enzima (SANTOS et al., 

2011). 

O crescente desenvolvimento de patógenos resistentes a antibióticos tem 

aumento cada vez mais a busca por compostos com atividade antimicrobiana. 

Probióticos e seus metabólitos antimicrobianos vêm demonstrado ser uma estratégia 

alternativa para o tratamento e prevenção de infecções (SHOKRYAZDAN et al., 

2014). Dentre as aplicações de probióticos e seus metabólitos antimicrobianos 

destaca-se a sua utilização como agentes terapêuticos para doenças relacionadas a 



22 
 

 

pele, por exemplo a acne, com menos efeitos colaterais e melhor atividade 

antibacteriana (KANG et al., 2012). 

I.3 Biofilme  

Microrganismos para serem considerados probióticos necessitam possuir 

algumas propriedade e funções como: ser seguro para a saúde possuindo um status 

GRAS - Generally Recognized as Safe; sobreviver às condições adversas do 

estômago, resistindo a baixos valores de pH e também à ação de enzimas 

hidrolíticas; ser resistente aos sais biliares e colonizar o intestino, aderir ao epitélio 

intestinal e promovendo a formação de biofilmes (ARAGON-ALEGRO et al., 2007; 

PLESSAS et al., 2012). 

Biofilme contêm populações de bactérias homogêneas ou heterogêneas que 

permanecem na matriz, estes podem ser constituídos por bactérias Gram-positivas 

ou negativas ou leveduras de apenas uma espécie ou de diversas espécies móveis 

e não móveis, aeróbicos, anaeróbicos e bactérias facultativas, sendo dependente do 

tipo de dispositivo abiótico ou biótico e o tempo de uso (DONLAN, 2011; GUPTA et 

al., 2016; KOO et al., 2017). Constituído por uma fina camada única ou 

multicamadas de conjunto de células sésseis, ligadas entre si, e aderidas a algum 

substrato ou superfície abiótica ou biótica. A produção de substâncias poliméricas 

extracelulares, exopolissacarídeos (EPS), possuem a função de proteger o biofilme 

das adversidades do ambiente em que se encontra. O biofilme pode exibir um 

fenótipo diferente do expresso pelas células planctônicas, com relação a taxa de 

crescimento e transcrição de genes que derivam a sua resistência (MCCARTHY, 

2001; CHAGAS, 2015; GUPTA et al. 2016).  

A formação do biofilme é administrada por processos físicos, químicos e 

biológicos e geralmente o crescimento é realizado em vários estágios (Figura 3), 

sendo eles: adesão reversível, adesão irreversível, maturação e dispersão 

(STOODLEY et al., 2002; GARRETT, BHAKOO, ZHANG, 2008). 
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Figura 3: Etapas da formação do biofilme microbiano.  

 

Abreviaturas: polissacarídeo adesina intercelular (PIA); DNA extracelular (eDNA), proteína 

associada à acumulação (Aap); modulinas soluvéis em fenol (PSMs). Fonte: Modificado de OTTO, 

2013. 

A primeira etapa na formação do biofilme é crucial para o desenvolvimento e 

é compreendida pela adesão de células planctônicas ao material por força física ou 

por apêndices bacterianos, sendo esta dependente do microrganismo e da natureza 

do material. Durante esta etapa as bactérias ainda são facilmente removidas pela 

mínima aplicação de força (DONLAN, 2001; GUPTA et al., 2016). Na segunda 

etapa, as células permanecem imobilizadas e tornam-se irreversivelmente aderidas. 

Na terceira fase as células começam a se comunicar por meio de sinais de auto- 

indução, e começam a secretar uma matriz de EPS para estabilizar a rede biofilme 

(GUPTA et al., 2016). Uma vez maduro, o biofilme é resistente a resposta imune do 

hospedeiro e a tratamentos com antimicrobianos. A formação da estrutura de 

biofilme apresenta canais que dependem de fatores adesivos como polissacarídeo 

adesina intercelular (PIA), DNA extracelular (eDNA), proteína associada à 

acumulação (Aap) e outras proteínas. Além de fatores disruptivos como modulinas 

soluvéis em fenol (PSMs), proteases e nucleases. As bactérias formadoras de 

biofilmes exibem uma tolerância a antibióticos de cerca de 100 à 1000 vezes maior 

que as células plactônicas (OTTO, 2013; MURUGAN, SELVANAYAKI, AL-

SOHAIBANI, 2016).  

Microrganismos com fenótipo para formação de biofilme em ambientes, 

equipamentos médicos e animais doentes trazem preocupação pois são formas de 

resistência e transmissão de doenças, levando a uma situação de perigo sanitário. 
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Muitas doenças como a endocardite, fibrose cística, peridontite, rinossinusite e 

osteomeolite abrigam biofilmes de patógenos bactérianos como reservatório de 

infecções persistentes que podem ser fatais. É estimado que mais de 60% das 

infecções humanas envolvem a formação de biofilme (GUPTA et al., 2016; 

VOLLMERHAUSEN et al., 2017) 

Atualmente as estratégias empregadas para a erradicação ou impedimento 

do crescimento de biofilmes podem ser físico-mecânico que propõe a interrupção e 

remoção do biofilme ou o revestimento de superfícies para a prevenção da formação 

de biofilme. Outras estratégias também foram descritas para combater a formação 

de biofilme, como a inibição do biofilme nos estágios iniciais de desenvolvimento 

tendo como alvo a produção de EPS e divisão celular, mas a variabilidade na 

composição da matriz de EPS e suas interações entre os diferentes componentes 

acrescenta mais complexidade as terapias direcionadas ao EPS (KOO et al., 2017).  

Os biofilmes formados por microrganismos como os probióticos podem 

trazer benefícios ao se aderirem ao epitélio intestinal e se organizarem na forma de 

biofilme, onde deverão influenciar o metabolismo e o equilíbrio da microbiota 

intestinal e de inibir a fixação de bactérias patogênicas (ARAGON-ALEGRO et al., 

2007; LEBEER et al., 2007; PLESSAS et al., 2012). Em indústrias alimentícias o uso 

de biofilmes probióticos pode ser uma abordagem alternativa para reduzir a 

formação de biofilmes patogênicos (GÓMEZ et al., 2016). Walencka et al. (2008) 

demonstra que cepas de L. acidophilus são capazes de produzir um biossurfactante 

eficaz contra a formação de biofilme de Staphylococcus aureus e Staphylococcus 

epidermidis, que após 3 h de co-incubação com biossurfactante as células aderentes 

foram reduzidas de 5 a 56%. Sobrenadantes das culturas de ambas as espécies de 

L. gasseri e L. crispatus inibiram a colonização inicial e maturação do biofilme de 

Candida albicans, através da regulação negativa dos genes HWP1, ECE1, 

ALS3,BCR1, EFG1, TEC1 e CPH1 relacionados à formação de biofilme (MATSUDA 

et al., 2018). Os probióticos desempenham assim um papel na relação íntima entre o 

corpo humano e seus microrganismos existentes, principalmente no intestino 

(LEBEER et al., 2007).  
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I.4 Exopolissacarídeos 

Os Exopolissacarídeos (EPS) são gomas hidrossolúveis ou biopolímeros, 

determinados como polissacarídeos extracelulares apto a formarem géis em baixas 

concentrações que podem se apresentar ligados às células ou excretados como 

polissacarídeos livres. Constituídos principalmente por polissacarídeos, mas podem 

ser encontradas outras biomoléculas como proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos 

também estão presentes no EPS. São considerados metabólitos secundários e 

produzidos, na maioria das vezes, durante a fase estacionária do crescimento 

microbiano em que o crescimento celular é muito lento ou constante. São produzidos 

principalmente por bactérias, fungos, microalgas, e muito pouco por leveduras 

(RUAS-MADIEDO et al., 2005; SUTHERLAND, 2001; CORTÉS et al., 2011; 

RIBEIRO, 2015). Os nutrientes existentes na matriz de EPS são usados pelas 

bactérias, como a água que se encontra presa por ligação de hidrogênio com os 

polissacarídeos hidrofílicos em EPS (KOSTAKIOTI et al., 2013). 

Possuem muitas funções como: um importante papel no reconhecimento 

celular, na adesão a superfícies e na formação de biofilmes, em que se demonstram 

como um cimento sobre populações bacterianas inteiras em uma superfície, em 

lugar de anexar células de forma individual. São capazes de acoplar e neutralizar 

toxinas carregadas ou íons metálicos tóxicos; podem atuar como fonte de carbono e 

energia; proteger o microrganismo contra desidratação. Podem também servirem de 

barreira, impedindo que vírus e anticorpos se liguem a sítios específicos sobre a 

parede celular; converter o excesso de substrato em uma massa espumosa que é 

mais difícil de ser metabolizada por outros microrganismos. Além de interagirem com 

células de animais ou plantas em relações específicas, simbióticas ou patogênicas 

(RUAS-MADIEDO et al., 2005; SUTHERLAND, 2001; RIBEIRO, 2015). 

Geralmente a produção de EPS por microrganismos ocorre na presença de 

excesso de substrato e condições limitantes de elementos essenciais ao 

crescimento, como nitrogênio, fósforo, enxofre ou magnésio (PAULO et al., 2012). A 

biossíntese de EPS bacterianos têm origem plasmidial em cepas de bactérias 

lácticas mesofílicas, como Lactococcus, ou cromossômica, em cepas termofílicas de 

Streptococcus e Lactobacillus. A produção de EPS pode ocorrer de três formas: 

durante todo o crescimento bacteriano; durante a fase logarítmica e, para algumas 

bactérias, durante a fase estacionária de crescimento (CARDOSO, 2012). A 
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presença de EPS associada com células bacterianas é reconhecida em meio sólido 

através da formação de colônias mucóides enquanto que em meio líquido pelo 

aumento da sua viscosidade (PAULO et al., 2012). 

A produção de EPS é caracterizada pela composição química, tamanho 

molecular, carga, tipo de cadeias laterais e rigidez dessas moléculas. A composição 

da unidade monossacarídica, os vínculos, a carga e o tamanho, determinam as 

propriedades intrínsecas do EPS (JOLLY et al., 2002). Podendo ser classificados 

também quanto à sua estrutura em homopolissacarídeos, quando apresentam 

unidades de monossacarídeos iguais, como dextrana (normalmente polímeros 

compostos de D-glicose); e em heteropolissacarídeos, quando possuem duas ou 

mais unidades de monossacarídeos diferentes, como xantana e muitos contendo 

grupos acetila e piruvato (RIBEIRO, 2015; OLIVEIRA, 2017).  

O tipo de EPS produzido pelos microrganismos é influenciado pelo açúcar 

presente no meio, sendo alguns tipos de açúcar melhores para a produção de EPS, 

uma vez que a produção do polímero depende do metabolismo enzimático de cada 

cepa (RUAS-MADIEDO, REYES-GAVILÁN, 2005). O gênero Leuconostoc é o 

principal produtor de dextrana, um polímero extracelular produzido por muitas 

bactérias pela enzima dextrana-sacarose quando a principal fonte é a sacarose. 

Outros açúcares como glicose, frutose, manose e lactose promovem o crescimento 

de bactérias que não produzem a enzima dextrana-sacarose (CAVENAGHI, 1999). 

Os gêneros de BALs que produzem EPS incluem: Streptococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus e Bifidobacterium (VUYST, 

DE VEN, 1998; CARDOSO, 2012). Existem três grupos importantes de EPS 

produzidos pelas BALs: (i) α-glucanas, compostas por resíduos de α- 1,6 e α-1,3-

ligados à molécula de glicose, produzidos por Leuconostoc mesenteroides subsp. 

mesenteroides e por subsp. dextranicum; (ii) fructanas, compostos de β-2,6-ligados 

à molécula de fructose, produzidos por Streptococcus salivarus; (iii) 

heteropolissacarídeos, produzidos por bactérias mesófilas, como o L. lactis ssp. 

lactis e L. lactis ssp. cremoris e por bactérias termófilas, como o L. delbruecki subsp 

bulgaricus, L. helveticus e Streptococcus salivarius ssp. thermophillus (PHAM et al., 

2000). 

Nos biofilmes bacterianos, os EPS de alta massa molecular relativa podem 

servir como suporte em que são formados a matriz do biofilme em desenvolvimento, 

aderindo carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Onde assim, como as 
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cápsulas associados à superfície desempenham um papel na aderência extracelular 

e intracelular durante a conversão do crescimento planctônico para biofilme e 

proteção das bactérias do biofilme contra o estresse do meio ambiente, 

principalmente funcionando como uma barreira contra antibióticos e o sistema imune 

do hospedeiro (BALES et al., 2013; RUAS-MADIEDO et al., 2005; SUTHERLAND, 

2001; RIBEIRO, 2015). 

Os EPS produzidos por BAL começaram a se destacar na indústria de 

alimentos principalmente por serem capazes de melhorar as propriedades reológicas 

como textura, sensação bucal, percepção do sabor e a estabilidade dos produtos 

alimentares fermentados. Podendo ser utilizados como agentes viscosificantes, 

estabilizantes, gelificantes ou emulsionates. Além de serem relatados como 

antitumoral, anti-úlcera, modulação da resposta imune, atividades de redução do 

colesterol e melhora da adesão intestinal de probióticos (DE VUYST, DEGEEST, 

1999; JOLLY et al., 2002; JESEN et al., 2012; POLAK-BERECKA, 2014; IMRAN et 

al., 2016). 

I.5 Paraprobióticos e pós-bióticos  

Atualmente, cientistas vêm demonstrando uma tendência e os benefícios 

dos produtos cosméticos produzidos com o uso de lisados e inativados de bactérias 

probióticas (TKACHENKO et al. 2017a). O uso de bactérias inativadas / mortas ou 

lisadas, desde que os efeitos benéficos sejam mantidos, apresentam uma vantagem 

porque é possível fazer essas bactérias inofensivas, reduzir o problema de vida de 

prateleira, risco de translocação, infecção para o consumidor. As moléculas de 

sinalização podem ser anti-inflamatória, imunomoduladora, anti-obesogênica, anti-

hipertensiva, atividades hipocolesterolêmicas, antiproliferativas e antioxidantes 

(TAVERNITI, GUGLIELMETTI, 2011; SHIGWEDHA et al, 2014; AGUILAR-TOALÁ et 

al., 2018).  

Novos termos como paraprobiótico e pós-biótico têm demonstrado que a 

viabilidade bacteriana não é um requisito essencial para benefícios para a saúde. 

Paraprobióticos, são conhecidos como “probióticos não viáveis”, “probióticos 

inativados” ou “probióticos fantasmas”, referem-se a células microbianas inativadas 

por ruptura mecânica, tratamento térmico, irradiação UV, alta pressão hidrostática, 

liofilização, sonicação, química por desativação ácida métodos que podem alterar as 

estruturas celulares microbianas ou funções fisiológicas tornando-as incapazes de 
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crescer mas mantendo os efeitos benéficos para a saúde que a sua forma viável 

proporciona (AGUILAR-TOALÁ et al., 2018).  

Paraprobióticos de lactobacilos são imunomoduladores imediatos contra 

alergias comuns e outras doenças como asma, fadiga, fibromialgia, desconforto 

gastrointestinal, autismo; doenças virais como gripe e hepatite C e bacterianas como 

bronquite (SHIGWEDHA et al., 2014). Podem ser alternativas segura para 

prevenção de enterocolite necrosante, mortalidade e sepse tardia em recém-

nascidos prematuros (DESHPANDE, ATHALYE-JAPE, PATOLE, 2018). 

O método de inativação dever ser levado em consideração, pois o método 

de inativação pode perturbar as células bacterianas, permitindo ou não a interação 

do potencial ativo intracelular bacteriano com as células hospedeiras, podendo ou 

não desencadear uma resposta imunológica eficaz quando administradas 

(TAVERNITI, GUGLIELMETTI, 2011). Células Lactobacillus. rhamnosus GG 

inativadas ou viáveis por UV exerceram o mesmo efeito de redução do efeito pró-

inflamatório citocina, IL-8, após a indução de flagelina em experimento realizado 

com epitélio humano linhagem celular Caco-2 de adenocarcinoma colorretal (LOPEZ 

et al., 2008). A perda de viabilidade de microrganismos probióticos também pode 

induzir efeitos adicionais e mais complexos de imunomodulação (TAVERNITI, 

GUGLIELMETTI, 2011). 

Pós-bióticos são produtos ou subprodutos metabólicos secretados por 

bactérias vivas ou liberados após lise bacteriana (AGUILAR-TOALÁ et al., 2018). 

Dentre os metabólicos secretados estão bacteriocinas, ácidos orgânicos, etanol, 

diacetil, acetaldeídos e peróxido de hidrogênio. Os liberados por lise celular tais 

como enzimas, péptidos, ácidos teicóicos, muropéptidos derivados de 

peptidoglicano, polissacarídeos e proteínas da superfície celular. São não tóxicos, 

não patogênicos e resistentes a hidrólise por enzimas de mamíferos. Possuem 

ampla propriedade inibitória contra patógenos podendo ser usados como alternativa 

para os antibióticos (KERRY et al., 2018; AGUILAR-TOALÁ et al., 2018). Lisados 

celulares de L. rhamnosus V são eficazes na prevenção e tratamento de doenças 

infecciosas como alergias alimentar, bronquite febre do feno, asma, hepatite C, 

fadiga crônica e fibromialgia (SHIGWEDHA et al., 2014). Através da ativação de 

receptores de colágeno da integrina a2b1 os pós-bióticos podem melhor a barreira 

da pele contra Saccharomyces boulardii (KERRY et al., 2018). 
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O efeito protetor dos pós-bióticos e paraprobióticos pode ser causado por 

compostos que imitam os efeitos benéficos e terapêuticos dos probióticos, mas os 

mecanismos de ação podem variar e não são totalmente compreendidos. O 

potencial bioativo de uma bactéria específica pode ser mascarada por outras 

estruturas celulares e o efeito de uma única molécula podem ser influenciados pela 

presença de substâncias bioativas adicionais (TAVERNITI, GUGLIELMETTI, 2011; 

AGUILAR-TOALÁ et al., 2018). 

Produtos contendo células microbianas não viáveis já são encontradas no 

mercado como o Lacteol Fort da PUMC Pharmaceutical Co., Ltd e Fermenti Lattici 

Tindalizzati da Frau, AF United S.p.a. (TAVERTINI, GUGLIELMETTI, 2011).  

I.6 Atividade Antimicrobiana de Probióticos 

O crescente desenvolvimento de patógenos resistentes aos antibióticos tem 

aumento cada vez mais a busca por novas estratégias de combate a esses 

patógenos. Dentre elas, destaca-se o uso de probióticos e seus metabólitos 

antimicrobianos, os quais têm demonstrado ser uma estratégia alternativa para o 

tratamento e prevenção de infecções (SHOKRYAZDAN et al., 2014). 

Probióticos possuem diferentes mecanismos de inibição do crescimento de 

patógenos, entre eles a redução do pH, excreção de antibióticos naturais, produção 

de ácidos, competição por nutrientes e bloqueio de adesão (AL‐GHAZZEWI, 

TESTER, 2010). 

BALs são capazes de produzir diferentes substâncias antimicrobianas como 

cepas de L. plantarum capazes de produzir plantaricinas que possuem atividade 

antibacteriana contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas como Salmonella 

enterica e Escherichia coli. A nisina, produzida por Lactococcus lactis subsp. lactis, 

utilizada por mais de 50 países como um aditivo para reduzir a adição de 

conservantes químicos em alimentos e contaminação por patógenos apresenta 

atividade antibacteriana contra grande gama de bactérias Gram-positivas como 

estafilococos, bacilos e clostrídios (LI, GU, ZHOU, 2016; FIELD et al., 2016.=). 

Enterococcus faecalis produtoras de Enterocina AS-48 que utilizadas como 

iniciadoras ou co-culturas com um iniciador lático comercial na fabricação de leite cru 

conseguiu diminuir a contagem de L. monocytogenes em 6 log após 7 dias. 

(ARQUÉS et al., 2015). A reuterina produzida por L. reuteri têm efeitos inibitórios 
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contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas entre eles patógenos entéricos 

como E. coli, Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, Aeromonas hydrophila e 

Yersinia enterocolitica. Ainda a interação entre L. reuteri com Staphylococcus 

mutans, um patógeno periodontal cariogênico e vários patógenos periodontais 

também vêm sendo estudados (ARQUÉS et al., 2015; KANG et al., 2012). L 

harbinensis e L. rhamnosus apresentam ação bioprotetora antifúngica contra 

Yarrowia lipolytica, sendo promissores para a preservação de iogurte. (DELAVENNE 

et al., 2015). Probióticos foram capazes de inibir o crescimento de Candida albicans 

isoladas de criança com cárie dental (SHINO et al., 2016). 

I.7 Probióticos e Pele 

A pele é um órgão que funciona como uma barreira complexa possuindo 

uma relação simbiótica entre as comunidades microbianas e o tecido hospedeiro via 

sinais complexos fornecidos pelo sistema imune inato e adaptativo. Frequentemente 

exposto a vários fatores endógenos e exógenos - físicos, químicos, bacterianos e 

fúngicos. Assim, como variações provenientes de distúrbios hormonais, interferindo 

no equilíbrio do sistema podendo levar a condições inflamatórias da pele, infecções, 

alergias ou doenças auto-imunes (TKACHENKO et al., 2017). 

A diversidade de microrganismo encontrados na pele humana é determinada 

por vários fatores, como idade, localização, predisposição genética, características 

do hospedeiro e estilo de vida. Apesar de todas as variações, o biossomo cutâneo 

de um adulto saudável é dominado principalmente por apenas quatro filos: 

Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes e Firmicutes. Três gêneros - 

Staphylococcus, Corynebacterium e Propionibacterium - são responsáveis por mais 

de 60% das espécies bacterianas presentes. (TAVARIA, 2017; TKACHENKO et al., 

2017). As espécies de Propionibacterium e Staphylococcus são predominantes 

áreas sebáceas enquanto as espécies de Corynebacterium predominam em áreas 

úmidas (MOTTIN, SUYENAGA, 2018). 

A microflora axilar é composta por quatro grupos principais de bactérias 

(estafilococos, corpúsculas aeróbias, micrococos e propionibactérias), e o gênero de 

levedura Malassezia. Corineformes compreendem 83% de Corynebacterium, 5% de 

Brevibacterium e 12% de outros corineformes. Corynebacterias e estafilococos 

possuem enzimas necessárias para quebrar proteínas, lipídeos e esteroídes. A 
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quebra desses compostos leva ao mal odor nas axilas devido a liberando assim 

compostos como enxofre, derivados de esteroides e ácidos graxos de cadeia curta 

voláteis (DUMAS et al., 2009; FREDRICH et al., 2013). 

Probióticos e prebióticos- ingredientes alimentares não digeríveis ou 

substâncias que afetam positivamente na atividade metabólica de bactérias 

probióticas - apresentam bons resultados para distúrbios específicos no corpo 

humano. Estudos vêm demonstrando que os probióticos têm efeitos em aparelhos 

cutâneos, de forma direta ou indiretamente. Os probióticos em cepa única ou uma 

mistura de cepas apresentam diversos efeitos benéficos, como fortalecer o sistema 

imunológico, reduzir a inflamação e acelerar o processo de cicatrização (TAVARIA, 

2017; TKACHENKO et al., 2017). A maioria dos estudos de probióticos e pele usam 

BALs principalmente lactobacilos, enterococos e bifidobactérias que são conhecidos 

por serem capazes de sobreviver através do estômago e intestino delgado 

(KRUTMANN, 2009). Os probióticos ingeridos oralmente exerceram seus efeitos 

sobre a pele via mecanismos iniciado no intestino, principalmente devido a 

alterações na imunidade sistêmica respostas, tais como modular células T 

específicas e estimular receptores toll-like (HUANG, TANG, 2015).  

Através de bacterioterapia com probióticos é possível acelerar a cicatrização 

de feridas, queimaduras e cicatrizes; rejuvenescer a pele; melhorar a imunidade 

inata da pele; prevenir e tratar as doenças da pele, incluindo o eczema, dermatite 

atópica, acne, inflamação alérgica ou hipersensibilidade da pele além de danos na 

pele induzidos por UV e produtos cosméticos. Dessa forma, algumas empresas com 

o intuito de promover um reequilibro da microbiota da pele, proporcionando uma pele 

mais saudável, têm demonstrado o interesse de inserir bactérias e / ou seus lisados 

em cremes para a pele (TAVARIA, 2017; TKACHENKO et al., 2017). 

A interação direta de probióticos com o hospedeiro baseia-se na capacidade 

das células humanas em reconhecer bactérias componentes ou produtos, dando 

origem a respostas imunológicas (TAVERNITI, GUGLIELMETTI, 2011). As espécies 

de Lactobacillus e Bifidobacterium são capazes de regular o equilíbro de citocinas 

Th1: Th2. As BALs funcionam como imunomodeladores, através da regulação da 

produção de citocinas pró-inflamatórias da sinalização do receptor do tipo toll (TLR). 

Receptor TLR2 um dos principais receptores de BALs é considerado um receptor 

chave em células epiteliais, o único receptor deste tipo expresso na superfície de 

queratinócitos humanos normais. A produção de citocinas / quimiocinas via TLRs, 
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estimula a inflamação da pele e resulta na proteção do hospedeiro contra bactérias 

patogênicas e fungos (JEONG, LEE, CHUNG, 2016). L. casei demonstrou aliviar a 

inflamação alérgica da pele, inibindo tanto o efeito efetor células T reguladoras, o 

recrutamento de células T efetoras CD8 + para a pele, aumenta a freqüência de 

FoxP3 + Tregs, e aumenta a produção de IL-10 por CD4 + CD25 +células T 

reguladoras na pele (HACINI-RACHINEL et al., 2009).  

A modulação da imunidade da pele e respostas inflamatórias estão 

associadas à sinalização celular comum, o NF-kB. Espécies reativas de oxigênio 

(ROS) expressas por estresse interno ou externo em queratinócitos da pele ativam a 

sinalização celular através de um sinal inflamatório ativando o NF-kB. O NF-kB é 

então capaz de entrar no núcleo e induzir a expressão de matriz de 

metaloproteinase (MMPs), afetando a degradação de proteínas da matriz 

extracelular e influenciando na expressão de citocinas inflamatórias TNF-α (KIM et 

al., 2008; LA et al., 2010; HWANG et al., 2011; KLENIEWSKA et al., 2013). Portanto, 

através da regulação de sinais inflamatórios como o NF-kB os probióticos podem 

afetar a saúde da pele e do intestino. Mas, os mecanismos pelos quais os 

probióticos facilitam a melhora da saúde da pele ainda não estão claros (JEONG, 

LEE, CHUNG, 2016). 

Na indústria alimentícia o termo “probiótico” é definindo como um ingrediente 

nutritivo fisiologicamente funcional, enquanto que na indústria cosmética (como um 

ramo independente) não se usa alguma definição padronizada para probióticos. Por 

isso, parâmetros como o tipo de probiótico, a forma em que vai ser adicionado à 

formulação (bactérias vivas, lisados e / ou inativados) e as concentrações 

recomendadas desses ingredientes em produtos cosméticos que são seguros e 

eficazes ainda não estão definidas (TKACHENKO et al., 2017). Limites de segurança 

para organismos viáveis em produtos que não os alimentos são geralmente muito 

baixos. Atualmente o FDA aceita limites para microrganismos totais (não 

patogênicos) em cosméticos de 500 UFC/g em produtos da área dos olhos a 1000 

UFC/g para outras áreas. No entanto, ainda é pouco confiável que um número tão 

pequeno consiga exercer os efeitos benéficos e ainda sobreviver ao armazenamento 

após a fabricação (HUANG, TANG, 2015). 
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I.7.1 Probióticos e Acne  

A acne é uma doença inflamatória crônica do pilossebáceo, transcorre 

normalmente na fase da puberdade, podendo se manifestar também na fase adulta, 

afetando rosto, costas e tronco. Pode afetar 85-90% da população em países com 

dietas ocidentais. Ainda que não tenha risco de vida a acne causa morbidade 

significativa, tanto fisicamente e psicologicamente. Associado aos altos níveis de 

ansiedade, depressão, isolamento social, comportamento agressivo, maior risco de 

desconforto gastrointestinal e podendo levar a desfiguração irreversível. Os valores 

de comprometimento da saúde mental de pacientes com acne são mais altos em 

comparação com vários outros pacientes crônicos, condições médicas não 

psiquiátricas como epilepsia e diabetes (BOWE, LOGAN, 2011; JUNG et al., 2013; 

DRÉNO, 2017; MOTTIN, SUYENAGA, 2018). 

A acne é uma condição multifatorial que devido a hiperseborreia, 

queratinização folicular anormal e proliferação de Propionibacterium acnes, ocorrem 

mudanças no microambiente cutâneo levando às reações inflamatórias do 

hospedeiro permitindo, assim, a progressão da lesão acneica. Em um microbioma 

cutâneo equilibrado, Staphylococcus epidermidis é capaz de limitar a 

supercolonização e a resposta inflamatória na pele causada pelas diferentes estirpes 

de P. acnes por meio da liberação de ácido succínico, suprimindo a produção de IL-

6 e TNF-α induzida por P. acnes pelos queratinócitos. Pode, também, fermentar 

glicerol produzido naturalmente na pele e criar zonas de inibição para repelir uma 

colônia de P. acnes (AL‐GHAZZEWI, TESTER, 2010; BOWE, LOGAN, 2011; 

FUCHS-TARLOVSKY, MARQUEZ-BARBA, SRIRAM, 2016; DRÉNO, 2017). 

Os tratamentos convencionais existentes consistem em uso de formulação 

tópica, sistêmica, terapia de luz e laser, uso de antibióticos tópicos e orais, cremes 

com peróxido de benzóila, ácido salicílico, enxofre e ácidos hidroxílicos. É 

individualizado e dependente do número e tipo de lesões de cada paciente (JUNG et 

al., 2013; SAVIUC et al., 2017). Muitos desses tratamentos são comercializados sem 

receitas médicas, com o tratamento funcionando de várias maneiras, envolvendo ou 

a morte da P. acnes ou a remoção do excesso de oleosidade da pele ou até a 

aceleração da renovação das células da pele (SAVIUC et al., 2017).  

Antibióticos tópicos e orais são usados rotineiramente para tratar acne. 

Contudo, com o aumento da resistência aos antibióticos, muitos países vêm 
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observando que mais de 50% das estirpes de P. acnes são resistentes a 

macrolídeos, tornando-os menos eficazes. Esses antibióticos também induzem 

efeitos colaterais. Cremes de peróxido e retinóide são capazes de causar irritação 

na pele e xerose cutis - ressecamento anormal da pele - se usado excessivamente 

como tratamentos, levado a pouca adesão do paciente ao tratamento. Outros 

antibióticos como tetraciclina, eritromicina, macrolídeo e clindamicina estão 

associados a resistências de bactérias, e, danos nos órgãos e imuno-

hipersensibilidade se administrados por longo período de tempo. O antibiótico 

isotretinoína pode causar pele seca queilite e fotossensibilidade, onde a secura ou a 

irritação da pele podem levar a ruptura da barreira do estrato córneo, aumento a 

perda de água transepidérmica e à produção de inflamação. Outros efeitos adversos 

incluem distúrbio gastrointestinal, candidíase, tontura, letargia, cefaleia, coloração 

azulada dos dentes em pacientes pediátricos, fotossensibilidade e foto-onicólise 

(KANG et al., 2012; JUNG et al., 2013; CHULAROJANAMONTRI et al., 2014; 

WALSH, EFTHIMIOU, DRÉNO, 2016; SAVIUC et al., 2017). 

Neste contexto, o desenvolvimento de agentes terapêuticos para acne com 

menos efeitos colaterais e melhor atividade antibacteriana tem cada vez mais 

chamado atenção de pesquisadores. (KANG et al., 2012). O reequilíbrio da 

microbiota natural da pele, restaurando a barreira natural da pele e limitado a 

proliferação de P. acnes na pele através do uso de antibacterianos tópicos que não 

causem resistência e a regulação da quantidade e qualidade do sebo são os 

principais desafios no tratamento de acne (KANG et al., 2012; DRÉNO, 2017).  

Teorias como a do eixo cérebro-intestino-pele mostram que os estados 

emocionais, afetado em pacientes com acne, podem alterar a microflora intestinal 

normal, aumentar a permeabilidade intestinal e contribuir para a inflamação 

sistêmica. A microbiota intestinal e probióticos orais são capazes de influenciar na 

inflamação sistêmica, estresse oxidativo, controle glicêmico, conteúdo lipídico, e até 

mesmo o próprio humor, podendo implicar na acne (BOWE, LOGAN, 2011; FUCHS-

TARLOVSKY, MARQUEZ-BARBA, SRIRAM, 2016). 

Probióticos orais e tópicos estão associados a diminuição da inflamação 

causada por P. acnes, reduções significativas na contagem total de lesões, redução 

acentuada na produção de sebo e regulação da liberação de citocinas inflamatórias 

dentro da pele. Além do mais, administração concomitante de antibióticos e 

probióticos demonstraram redução dos efeitos colaterais do tratamento e melhor 
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tolerância e adesão aos antibióticos (BOWE, LOGAN, 2011; JUNG et al., 2013). 

Tanto o eixo intestinal como a desregulação da sinalização da insulina têm relação 

com a patogênese da acne adulta. Fabroccini e colaboradores (2016) demonstraram 

que a suplementação com L. rhamnosus normaliza a expressão da pele dos genes 

envolvidos na sinalização da insulina e melhora a aparência de acne adulta. 

Em pacientes com acne é encontrada uma desregulação da resposta das 

células T. Apesar do mecanismo não estar completamente elucidado, 

microrganismos probióticos como os já conhecidos lactobacilos são capaz de 

modular a atividade Th1 / Th2 (GHADIMI et al., 2008). Em um estudo as cepas de 

Lactobacillus e Bifidobacterium alteraram a resposta Th1 e Th2 de ratos quando 

confrontados com um desafio antigênio (CAZZOLA, TOMPKINS, MATERA, 2011). 

O estresse oxidativo pode ter um efeito no desenvolvimento de lesões 

decorrentes da acne, níveis aumentados de ROS pode tornar o ambiente mais 

propenso para colonização por P. acnes. Baixos níveis de superóxido dismutase e 

glutationa peroxidase foram encontrados em pacientes com acne. Os probióticos 

são capazes de combater ROS e aumentar a atividade antioxidante, tornando assim 

o ambiente menos atrativo para a colonização de P. acnes (PORUBSKY et al., 

2018). Shi e colaboradores (2018) demonstraram que BALs isoladas de queijo 

tradicional de leite artesanal do nordeste da china possuem atividade de superóxido 

dismutase e resistência a peróxido de hidrogênio.  

Lactobacilos usam diferentes mecanismos para inibir o crescimento de 

patógenos, entre eles a redução do pH a níveis abaixo dos suportados por 

patógenos, excreção de antibióticos naturais que podem ter um amplo espectro de 

atividade, produção de ácidos, competição por nutrientes, bloqueio de adesão e 

aprimoramento do sistema imunológico. Tem sido demonstrado na literatura que 

BALs são capazes de inibir o crescimento de patógenos por vários mecanismos 

incluindo a produção de ácidos, peróxido de hidrogênio e bacteriocinas (GIBSON, 

MCCARTNEY, RASTALL, 2005; AL‐GHAZZEWI, TESTER, 2010).  

As bacteriocinas são um tipo de peptídeos antimicrobianos de amplo 

espectro (PAMs) de síntese ribossômica secretadas por bactérias que inibem o 

crescimento de espécies intimamente relacionadas ou através de gêneros. São 

moléculas de natureza anfifílica e com capacidade de romper seletivamente a 

membranas microbianas. A especificidade das bacteriocinas esta relacionada sua 

composição de aminoácidos e propriedades físico-químicas, como carga líquida 
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positiva, flexibilidade, tamanho, hidrofobicidade e anfipaticidade (CEBRIÁN et al., 

2018). 

A produção de ácidos orgânicos por BALs principalmente ácido láctico e ácido 

acético podem diminuir o pH da cultura a niveís não suportados por patogênos e 

assim inibir seu crescimento (TEJERO-SARIÑENA, et al., 2012). Além disso já se 

sabe que ácidos orgânicos podem se difundir através da membrana celular, 

causando um dano na membrana e levando à acidificação do citosol, o acúmulo 

intracelular de ânions é um fator que contribui a inibição do crescimento bacteriano 

(CARPENTER, BROADBENT, 2009). 

Agentes oxidantes como cloro e peróxido de hidrogênio são compostos de 

baixo peso molecular e capazes de passar facilmente através de paredes / 

membranas celulares. Após a passagem esses reagem com componentes celulares 

internos, podem ter múltiplos alvos como peroxidação e ruptura de camadas de 

membrana, oxidação de sequestradores de oxigênio e grupos tiol, inibição 

enzimática, oxidação de nucleosídeos, produção de energia prejudicada, interrupção 

da síntese de proteína, levando à morte celular necrótica e apoptótica (FINNEGAN 

et al., 2010). 

I.8 Resíduos Lácteos 

O soro de leite é considerado um componente de alto teor de poluição, 

sendo a região Centro Oeste de Minas Gerais um dos maiores pólos de laticínios do 

estado de Minas Gerais. Dessa forma, novas alternativas para reduzir o seu alto 

potencial de poluição são necessários. O uso de resíduos lácteos, como o soro de 

leite, para a produção de probiótico se mostra uma alternativa de baixo custo 

(BRINQUES, 2009; BARBOSA et al., 2014). 

O soro do leite é um líquido amarelo-esverdeado resultante da precipitação e 

remoção das caseínas do leite durante o processo de fabricação de queijos (PINTO, 

2016). O soro é constituído de 80 a 90% do volume total do leite usado na produção 

de queijos, em que cada quilo de queijo produzido, em média, resultada na geração 

de 5,6 Kg de soro de leite (ALVES et al., 2014; VIÉGAS et al., 2017). O soro contém 

mais da metade de seus sólidos e cerca de 55% dos nutrientes do leite como: 

proteínas solúveis, lactose, vitaminas, minerais e pouca quantidade de gordura 

(ALVES et al. 2014; PINTO, 2016). As proteínas encontradas no soro são 
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representadas principalmente pela β lactoglobulina, α-lactoalbumina, soroalbumina 

bovina e imunoglobulina sendo estas conhecidas pelo seu alto valor nutricional e 

biológico demonstrando uma boa composição e biodisponibilidade de aminoácidos 

essenciais e alta digestibilidade (ALVES et al., 2014).  

O tipo e a composição do soro dependem principalmente das técnicas 

utilizadas para separação das caseínas do leite. Quando o soro de leite é obtido a 

partir da coagulação do leite por adição de um ácido, o mesmo pode ser classificado 

em soro ácido, com um pH < 5, com a ação de enzimas proteolíticas um pH entre 6 

e 7 é considerado um soro doce. As principais diferenças entre os dois tipos de soro 

são o teor de minerais, a acidez e o teor das frações proteicas do soro (PINTO, 

2016).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no primeiro 

trimestre de 2017 cerca de 6 bilhões de litros de leite foram produzidos (IBGE, 

2017). Calcula-se que a produção de queijo brasileira está por volta de 896 mil 

toneladas por ano, gerando anualmente 8 bilhões de litros de soro (IBGE, 2010, 

ALVES et al., 2014).  

A indústria de laticínios gera três tipos de resíduos: sólidos, líquidos e 

emissões atmosféricas, os quais são capazes de gerar impactos ambientais. Para 

evitar tais impactos a legislação ambiental exige que todos os dejetos produzidos 

sejam tratados e tenham um fim adequado. A minimização da produção dos 

resíduos e a busca de alternativas de reciclagem e reuso são a forma mais viável de 

proporcionar um controle ambiental (DA SILVA, 2011). 

Os resíduos sólidos gerados são tidos como todo tipo de material que sobra 

do processo, sendo desde dejetos de escritórios à matéria prima, embalagens e 

produto acabado. Os chamados resíduos líquidos são os dejetos líquidos gerados 

em diversos processos desenvolvidos na indústria, como os derivados de leite, 

açúcar, restos de frutas, produtos químicos e água utilizados na higienização de 

equipamentos e tubulações, entre outros (DA SILVA, 2011). 

Os resíduos líquidos gerados são considerados um dos principais 

responsáveis pela poluição, onde o soro, considerado aproximadamente cerca de 

cem vezes mais poluente que o esgoto doméstico, muitas vezes é descartado 

juntamente com os demais efluentes, agravando fortemente a poluição gerada por 

esses. Assim, constitui prática incorreta descartar o soro, direta ou indiretamente, 

nos cursos hídricos. Uma fábrica com produção média de 300.000 litros de soro por 
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dia é capaz de poluir o equivalente a uma cidade com 150.000 habitantes (DA 

SILVA, 2011). 

Cerca de 50% da produção mundial de soro de leite é tratada e 

transformada em outros produtos alimentícios, 45% é empregado na forma líquida, 

30% é utilizado na produção de soro em pó, 15% destina-se a obtenção de produtos 

com e sem lactose e o restante é direcionado para obtenção de proteína 

concentrada do soro (KOSSEVA et al., 2009). Alternativas têm sido propostas para 

sua melhor destinação, como utilizá-lo in natura para alimentação animal, fabricação 

de ricota, fabricação de bebida láctea, produção de soro em pó para ser utilizado na 

panificação, com separação das proteínas e lactose. Estas alternativas são formas 

de valorização do soro de leite, contribuindo como meios de evitar a poluição 

ambiental e aumentar o ganho das indústrias lácteas. Porém, estas alternativas para 

serem aplicadas devem passar por um processo de análise técnica e econômica 

para sua aplicação (GIROTO, PAWLOWSKY, 2001; VALDUGA, 2006; DA SILVA, 

2011). Dependendo da produção, grande parte do soro ainda não possui utilidade, 

acabando por acumular em tanques nas empresas, o que indica um destino incerto 

ao resíduo.  

I.9 Propriedade intelectual 

Ao procurar por patentes nas ferramentas de busca, tais como Google 

Patents, Patentes Onlines, WIPO e INPI, utilizando as palavras-chave, probióticos, 

mau cheiro axiliar, acne, cosmético foram encontradas 645 patentes como 

US20080247993A1 (2008) utiliza de espécies probióticas como L. plantarum, L. 

crispatus ou L. acidophilus para serem empregadas desodorantes com o intuito da 

inibição da formação do ácido 3-metil-2-hexenóico um forte causador de mau cheiro 

em axilas produzidos por Corineobaterias, não focando na inibição da mesma. 

WO2011132176A1 (2011) descreve o uso cosmético de um lisado de espécies de 

Bifidobacterium spp. no tratamento do odor corporal 

A invenção US20110182861A1 (2011) refere-se ao uso cosmético de uma 

quantidade eficaz de pelo menos um microrganismo probiótico e / ou uma sua fração 

e / ou um seu metabólito, como um agente para tratar e / ou prevenir pele oleosa ou 

pele com uma tendência oleosa e distúrbios da pele associados. As cepas 

relacionadas a invenção são L. johnsonii, L. reuteri, L. rhamnosus, L. paracasei, L. 
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casei, Bifidobacterium bifidum, B. breve, B. longum, B. animalis, B. lactis, B. infantis, 

B. adolescentis, B. pseudocatenulatum ou uma sua mistura. 

A invenção WO2013153358A1 (2013) descreve o uso de probiótico 

bactérias probióticas e lisados dos mesmos para utilização em métodos de 

tratamento médico e cosmético. Utilizando-se no tratamento de infecções, incluindo 

infecções de pele e contemplados modos que envolvem regeneração ou reparação 

da barreira da pele. A bactéria probiótica ou seu lisado para uso em um método de 

tratamento, em que o probiótico é uma estirpe de L. rhamnosus, uma estirpe de L. 

reuteri, ou uma estirpe de B. longum. 

A invenção US20180311144A1 refere-se a composições cosméticas que 

podem estar presentes em barras de sabão, emulsões, géis, cremes ou loções 

compreendendo ingredientes probióticos de Bifidobacteria longum 5; Bifidobacteria 

bifidum 162; Bifidobacteria breve 110; Bifidobacteria pseudolongum 119, ou suas 

misturas e excipientes cosmeticamente aceitáveis. 

O nosso grupo de pesquisa do laboratório de Processos Biotecnológicos e 

Purificação de Macromoléculas possui duas patentes depositadas relacionadas aos 

probióticos. A invenção, intituladas (BR 10 2016 025928 2) relacionada com a 

elaboração de um suco de cacau probiótico a partir de polpa de cacau, contendo 

cepa probiótica da espécie Lactobacillus plantarum. A invenção BR 10 2018 016733 

2 demonstra a preparação de bebida à base de açaí com probiótico contendo a cepa 

probiótica da espécie Lactobacillus harbinensis e o seu processo otimizado de 

produção de biomassa. 

I.10 Mercado de probióticos 

O consumidor tem cada vez mais se conscientizado sobre o aprimoramento 

dos benefícios vinculados ao consumo de probióticos e a proibição do uso 

indiscriminado de antibióticos em várias nações promoveu o crescimento do 

mercado global de probióticos cada vez mais. Pesquisa de mercado realizado pelo 

nosso grupo de pesquisa com os maiores distribuidores de probióticos no Brasil, 

demonstrou que os probióticos encontrados no mercado brasileiro são todos 

importados e consequentemente de alto custo. Os países emergentes demonstram 

uma demanda crescente de probióticos, o que leva um futuro quadro de aumento de 

lucro para fabricantes de probióticos. Em 2017, o mercado global de probióticos, nos 
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segmentos de alimentos, nutrição animal, nutrição humana, bebidas e suplementos 

dietéticos obteve um faturamento de aproximadamente US$ 40,09 bilhões, devendo 

gerar receita de cerca de US $ 65,87 bilhões até o final de 2024, com crescimento 

de 7,35% entre os anos de 2018 a 2024 (ZION MARKET RESEARCH, 2018).  

Algumas das principais empresas que operam no mercado global de 

probióticos são a Chr. Hansen Holding A / S, BioGaia AB, Probi AB, Nestlé SA, 

DowDuPont Inc., Procter & Gamble Company, Probiotics International Limited, 

Lallemand Inc. Pfizer Inc., PharmaCare Laboratories, Dr. Willmar Schwabe Group, 

SymbioPharm GmbH e outros (TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 2017). 

O mercado de probióticos encontra-se hoje fragmentado na América do 

Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e Oriente Médio e África. Os 

probióticos podem ser utilizados em diferentes segmentos como nutrição animal 

(MARKOWIAK, ŻLIŻEWSKA, 2018) nutrição humana e bebidas (NETA et al., 2018), 

suplementos dietéticos (RAWSON, MILES, LARSON-MEYER, 2018), fármacia de 

manipulação (SCHMITT et al., 2018), cosméticos (TKACHENKO et al., 2017) e 

cerveja artesanal (HAFFNER, PASC, 2018). 

Devido à presença de muitos "players" internacionais que investem no 

mercado de probióticos para o desenvolvimento de portfólio de produtos e 

aplicações, o mercado se desenvolverá significativamente nos próximos anos (ZION 

MARKET RESEARCH, 2018). 

II OBJETIVOS  

II.1 Objetivo geral 

Avaliar o processo de produção de biomassa viável de cinco espécies de 

bactérias do ácido láctico e o potencial probiótico de quinze linhagens de bactérias 

do ácido láctico. 

II.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o processo de produção de biomassa viável de cinco espécies de 

bactérias do ácido láctico em soro de leite proteinizado em diferentes 

condições de rotação; 



41 
 

 

 Avaliar o processo de produção de biomassa viável de cinco espécies de 

bactérias do ácido láctico em soro de leite desproteinizado na melhor 

condição de rotação; 

 Analisar a produção , viabilidade e estabilidade do liofilizado de duas espécies 

de bactérias do ácido láctico;  

 Estudar a morfologia de liofilizados de duas espécies de bactéria do ácido 

láctico por microscopia eletrônica de varredura; 

 Analisar a formação de biofilme das quinze cepas de bactérias do ácido 

láctico; 

 Avaliar qualitativamente a produção de exopolissacarídeos das quinze cepas 

de bactérias do ácido láctico em diferentes fontes de carbono, como 

sacarose, lactose e glicose; 

 Avaliar a atividade antimicrobiana de quinze cepas de bactérias do ácido 

láctico contra Propionibacterium acnes ATCC 6919, Staphylococcus 

epidermidis ATCC 12228, Corynebacterium xerosys ATCC 373 e 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; 

 Avaliar métodos de inativação de quatro espécies de bactérias do ácido 

láctico 

 Avaliar o potencial de quatro espécies de bactérias do ácido láctico inativadas 

contra Propionibacterium acnes ATCC 6919 e Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228;  

 Avaliar a atividade anti-acne de formulação farmacêutica em gel probiótica e a 

sua estabilidade frente diferentes condições de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Devido ao trabalho está em processo de proteção intelectual os microrganismos serão 

descritos em siglas. 



42 
 

 

III MATERIAL E MÉTODOS 

III.1 Materiais 

III.1.1 Microrganismos e conservação. 

Dos quinze isolados de bactérias do ácido láctico, foram isolados quatroze BALs de 

queijo minas padrão artesanal e uma BAL foi isolada de polpa de cacau congelada. 

Esses isolados foram gentilmente cedidos pelo Laboratório de Microbiologia da 

Universidade Federal de São João Del Rei- CCO e conservados no Laboratório de 

Processos Biotecnológicos e Purificação de Macromoléculas da Universidade 

Federal de São João Del Rei- CCO em meio caldo MRS com 20% de glicerol à 

temperatura de -80°C.  

III.2 Métodos 

As etapas realizadas nesse trabalho estão resumidas nos fluxogramas 

(Figura 4 e Figura 5). 
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Figura 4: Fluxograma das etapas realizadas da produção de biomassa e inativação 

das espécies de BAL. Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 5: Fluxograma das etapas realizadas de avaliação do potencial probiótico de 

15 cepas de BAL e aplicação farmacêutica contra P. acnes. Fonte: Acervo próprio. 
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III.2.1 Avaliação do processo de produção de biomassa viável de cinco 

espécies de BAL em soro de leite proteinizado.  

O ensaio de avaliação do processo de produção de biomassa foi realizado 

utilizando as cinco espécies de BAL em soro de leite proteinizado e em diferentes 

condições de rotação. Os cinco microrganismos de espécies diferentes foram 

inoculados em frascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo 50 mL do meio de soro de 

leite proteinizado e suplementado (10 g/L de extrato de levedura, 0,2 g/L de 

MgSO4.7H2O, 0,04 g/L de MnSO4.H2O, 10 g/L de peptona). As BALs foram 

incubadas em incubadora rotatória a 37ºC por 13h em diferentes tempos de rotação 

(100 rpm, 180 rpm e sem rotação). Após este período, alíquotas de 1 mL dos caldos 

fermentados foram transferidos para frascos Erlenmeyer de 125 mL, contendo 25 

mL de meio. Os frascos foram incubados em incubadora rotatória a 37ºC por 24 h 

nas rotações de estudo (modificado de BRINQUES, 2009).  

Para saber o número total de células viáveis e a melhor condição 

apresentada para o crescimento dos microrganismos a ser adotada para o 

crescimento dos microrganismos nos experimentos sequentes, após 24 h foi 

realizado o plaqueamento e a contagem de células viáveis (UFC/mL) utilizando 1 mL 

do caldo fermentado para a realização das diluições seriadas (10-5/10-6/10-7). As 

placas foram incubadas a 37ºC por 48 h (modificado de BRINQUES, 2009). Os 

experimentos foram realizados em triplicatas e em três dias diferentes.  

III.2.3 Avaliação do processo de produção de biomassa viável de cinco 

espécies de BAL em soro de leite desproteinizado.  

Soro de leite desproteinizado foi testado na melhor condição de crescimento 

para verificação de uma possível interferência das proteínas do soro de leite no 

crescimento dos cinco microrganismos de espécies diferentes. Cinco 

microrganismos de espécies diferentes foram inoculados em frascos Erlenmeyer de 

250 mL contendo 50 mL do meio de soro de leite desproteinizado suplementado (10 

g/L de extrato de levedura, 0,2 g/L de MgSO4.7H2O, 0,04 g/L de MnSO4.H2O, 10 g/L 

de peptona). Para a desproteinização do soro de leite, seu pH foi ajustado para 4,5, 

autoclavado à 120ºC 1 atm por 15 minutos e centrifugado à 4500 rpm (MPW-260, 
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rotor REF 11213) por 10 minutos à 10ºC. Em seguida, o pH foi ajustado para 6,3, 

autoclavado e armazenado a 4ºC para posterior uso (RODRIGUES et al. 2006). 

As cepas foram incubadas em estufa a 37ºC por 13h sem rotação. Após este 

período, alíquotas de 1 mL dos caldos fermentados foram transferidos para frascos 

Erlenmeyer de 125 mL contendo 25 mL de meio. Os frascos foram incubados em 

incubadora rotatória a 37ºC por 24 h nas rotações de estudo (modificado de 

BRINQUES, 2009). Após 24 h foi realizado o UFC/mL pelo método descrito acima, 

para saber o número total de células viáveis e a melhor condição apresentada para 

o crescimento dos microrganismos foi adotada para o crescimento dos 

microrganismos nos experimentos subsequentes. 

III.2.4 Análise da produção e viabilidade do liofilizado de duas espécies de 

BAL. 

Foram selecionadas duas espécies diferentes para o ensaio de viabilidade. As 

cepas foram inoculadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 125 mL do 

meio de soro de leite desproteinizado (10 g/L de extrato de levedura, 0,2 g/L de 

MgSO4.7H2O, 0,04 g/L de MnSO4.H2O, 10 g/L de peptona). As BALs foram 

incubadas em estufa a 37ºC por 13 h. Após este período, o meio fermentado foi 

centrifugadas a 3500 rpm por 15 min, o precipitado de células foi lavado uma ou 

duas vezes com salina e ressuspendidas em dois frascos Elernmeyer de 500 mL 

cada, contendo soro de leite suplementado e desproteinizado estéril, com o objetivo 

de obter uma densidade ótica em 600 nm (DO) de 0,2 (1x107 UFC/mL), e incubadas 

em estufa a 37ºC por 24 h.  

Após 24 h foi realizado o UFC/mL para contagem de células de acordo com o 

método descrito acima (modificado de BRINQUES 2009). O meio fermentado foi 

centrifugado a 3500 rpm por 15 min, o precipitado de células foi lavado uma vez com 

salina, congelado em freezer -20ºC por 24 h e liofilizado. A produção foi determinado 

através do peso do liofilizado 

Para determinar a viabilidade do liofilizado por UFC/g foi pesado 0,1g do pó 

liofilizado, ressuspendido em 0,9ml de solução salina seguindo-se de uma diluição 

seriada 10-5/10-6/10-7 nos intervalos de 24 h, 72 h e 576 h. As placas foram 

incubadas a 37ºC por 48 h.  
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III.2.5 Morfologia de liofilizados de duas espécies de BAL. 

Para análise da morfologia dos liofilizados esses foram colocados sobre uma 

fita de carbono fixada em “stubs” e revestidos com uma camada fina de ouro-paládio 

sob vácuo antes que a morfologia fosse examinada através do equipamento 

Sputtering (BalTec). A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em 

microscópio eletrônico de varredura (LEO Evo40 XVP). Os diâmetros dos materiais 

foram medidos por software do (Adobe Photoshop CS3) a partir das micrografias. As 

imagens de microscopia eletrônica de varredura foram feitas no Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 

III.2.6 Análise da formação de biofilme das quinze cepas de BAL.  

Quinze cepas de isolados de bactérias do ácido láctico foram submetidas a 

teste de formação de biofilme, em que as células bacterianas foram crescidas por 13 

h em 25 mL de soro de leite desproteinizado e suplementado em estufa a 37°C. 

Após a incubação as células foram centrifugadas a 3500 rpm por 15 min, o 

precipitado de células lavado uma vez com solução salina e ressuspendido em 5 mL 

de soro de leite suplementado desproteinizado estéril para obter uma densidade 

ótica em 600 nm (DO) de 0,9 (suspensão bacteriana inicial).  

Para cada microrganismo, 200 μL da suspensão bacteriana inicial foi 

adicionados a poço de microplaca de 96 poços e esta foi incubada por 48 h a 37°C. 

Após a incubação os meios foram removidos e os poços lavados uma vez com água 

deionizada estéril para remoção de bactérias não aderidas. Os poços foram secos 

ao ar por 45 min e 200 μL da solução de cristal violeta 0,1% (v/v) em água 

deionizada foi adicionada por poço e incubado por 45 min em temperatura ambiente. 

Após a coloração, as células aderidas ao poço foram lavadas cinco vezes com 300 

μL de água deionizada estéril para remoção do excesso de corante. O corante 

absorvido pelas células aderidas foi extraído e solubilizado com 200 μL de  ácido 

acético glacial 33% (v/v). A DO de cada poço foi medida a 570 nm usando um leitor 

de placa de microtitulação (VersaMAX Absorbance Microplate Reader, Molecular 

Devices) (CHAVANT et al., 2007, KUBOTA et al., 2008). Os ensaios foram 

realizados em triplicata para cada microrganismo e em três dias diferentes. 

Valores acima da média do controle negativo foram considerados como 

positivos para formação de biofilme. A intensidade de aderência e formação de 
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biofilme foi classificada como descrito por Santos e colaboradores (2016), um ponto 

de corte (DOc) foi definido como três desvio padrão acima da média da DO do 

controle negativo. As cepas foram classificadas como: (DO ≤ DOc) não aderência 

(0); (DOc < DO ≤ 2 x DOc) fraca aderência (+); (2 x DOc < DO ≤ 4 x DOc) moderada 

aderência (++); (4 x DOc < DO ≤ 8 x DOc) forte aderência (+++), (8 x DOc < DO) 

muito forte aderência (++++). 

III.2.7 Teste qualitativo da produção de exopolissacarídeos por quinze cepas 

de BAL em diferentes fontes de carbono. 

Quinze cepas de isolados de bactérias do ácido láctico foram submetidos ao 

teste qualitativo de produção de EPS, em que os microrganismos foram cultivados 

em 5 mL de soro de leite desproteinizado a 37°C por 13 h. Quinze cepas foram 

testadas em placas de Petri, sendo que 5µL de meio de cultura de cada isolado foi 

adicionado em discos de papel de filtro estéril sobre placas de Petri com meio com 

diferentes fontes de carbono (10% de fonte de carbono: sacarose, glicose ou 

lactose, 20 g/L de extrato de levedura, 20 g/L de MgSO4, 0,01 g/L de NaCl, 0,01 g/L 

de FeSO4, 0,01 g/L de MnSO4, 0,02 g/L de CaCl2 e 20 g/L de K2HPO4, 1,5% ágar) e 

incubados a 37°C por 48 h. 

Após a incubação, a produção de EPS foi avaliada com base na formação de 

uma colônia mucóide em torno dos discos e tamanho do halo de crescimento. A 

produção qualitativa de EPS foi classificada como + (pouca produção- halo EPS ≤10 

mm), ++ (média produção - halo de EPS de 10-14 mm) e +++ (ótima produção - halo 

de EPS ≥ 14mm) (KAVAMURA, 2012). A produção de EPS foi confirmada pela 

mistura de uma porção da substância mucóide formada sobre o disco com 2 mL de 

álcool absoluto (GUIMARÃES et al., 1999; PAULO et al., 2012). Os experimentos 

foram realizados em triplicata e em três dias diferentes. 

III.2.8 Atividade antimicrobiana de quinze cepas de BAL. 

Quinze cepas de BAL foram testadas contra Propionibacterium acnes ATCC 

6919, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Corynebacterium xerosys ATCC 

373 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442. As bactérias do ácido láctico foram 

cultivadas por 13 h a 37°C em 25 mL de soro de leite desproteinizado e 

suplementado. P. acnes foi crescida em meio Reinforced Clostridial Agar (RCA) por 
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24 h a 37ºC sem rotação; S. epidermidis e P. aeruginosa foram cultivadas em Brain 

Heart Infusion (BHI) por 24 h a 37ºC em 120 rpm, C. xerosys foi crescida em BHI por 

24 h a 37ºC sem rotação. Após a incubação, as células foram centrifugadas a 3500 

rpm por 15 min, sendo o sobrenadante livre de células das bactérias do ácido láctico 

reservado. As células foram lavadas com salina 0,85% e ressuspendidas em 5 mL 

de salina estéril para obter uma densidade ótica em 600 nm (DO) de 0,2 (1x107 

células) para a bactérias do ácido láctico e densidade ótica de 0,1 (1x106 células) 

para os microrganismos testes P. acnes, S. epidermidis, C. xerosys e P. aeruginosa.  

Através do método de espalhamento em placa foi realizada a inoculação de 

0,1 mL da suspensão dos microrganismos testes na superfície de 20 mL de ágar 

RCA para P. acnes e ágar BHI para S. epidermidis, C. xerosys e P. aeruginosa com 

o auxílio de um swab estéril foi espalhado sobre o ágar. Posteriormente foram 

criados quatro poços de 6 mm de diâmetro no ágar semeado usando ponteira estéril. 

Os poços foram, então, preenchidos com cerca de 50 μL do precipitado de células 

ou sobrenadante livre de células de cada uma das cepas de bactérias do ácido 

láctico. Sendo o sobrenadante testado somente contra P. acnes e S. epidermidis. As 

placas semeadas com P. acnes foram incubadas em estufas a 37 ºC por 48 h em 

frascos anaeróbios usando sachês de anaerobiose (MGC, AnaeroPouch-Anaero). 

As placas semeadas com as outras bactérias testes foram incubadas em estufa a 37 

ºC por 24 h (AL‐GHAZZEWI, TESTER, 2010; KANG et al., 2012). A eficácia da 

inibição das bactérias testes foi determinada pela medição dos halos de inibição ao 

redor dos poços, halos de inibição de mais de 20 mm foram consideradas fortes, 10 

a 20 mm intermediarias e inferiores a 10 mm fracas (SHOKRYAZDAN et al., 

2014).Os experimentos foram realizados em triplicata e em três dias diferentes. 

III.2.9 Testes de inativação de quatro espécies de BAL.  

Quatro microrganismos de espécies diferentes de bactérias do ácido láctico 

foram submetidos a diferentes métodos de inativação das células de acordo com o 

meio de cultivo, soro de leito ou MRS.  

Para o meio de cultivo contendo soro de leite, as células bacterianas foram 

cultivadas por 13 h em 25 mL de soro de leite suplementado e desproteinizado em 

estufa a 37°C. Após a incubação as células foram centrifugadas a 3500 rpm por 15 

min, o precipitado de células lavado uma vez com solução salina e ressuspendidas 
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em 5 mL de salina para obter uma densidade ótica em 600 nm de 0,2 (1x107 

células), resultando em uma suspensão bacteriana inicial. A suspensão bacteriana 

inicial foi exposta a diferentes meios de inativação da célula: 

a) sonicação em Adesão Desruptor/Sonicador Ultrassônico (Ultronique); 

frequência ultrassônica: 20 kHz, potência ultrassônica: 200 Watts; 15 min 

a 2 h, consistiu em três ciclos de 10 min em gelo (modificado de YAKES et 

al., 2007);  

b) UV de 15 min a 2 h; 

c) Autoclave por 120°C por 20 min e centrifugado por 10 min a 5000 rpm, o 

sobrenadante foi removido e armazenado e o pellet foi suspenso em 

salina (JORJÃO et al., 2015);  

d) Agitação em vortéx com pérolas de vidros: a suspensão bacteriana inicial 

foi submetida a vortex por 5 min, seguido de centrifugação a 5000 rpm por 

30 min e posterior 2 min em vortex.  

Após a inativação pelas diferentes condições 100 μL das suspensões 

bacterianas foram plaqueadas para avaliar a viabilidade das células.  

No caso de inativação por UV um outro meio de cultivo também foi testado. 

As quatro cepas foram cultivadas em caldo MRS e inativadas por UV de 15 min a 2 

h e plaqueadas para se determinar a viabilidade das células e uma possível 

interferência do cultivo em soro de leite desproteinizado e suplementado.  

III.2.10 Atividade antimicrobiana de quatro espécies de BAL inativadas por 

autoclave.  

Através do método de espalhamento em placa foi realizada a inoculação de 

0,1 mL da suspensão dos microrganismos testes na superfície de 20 mL de ágar 

RCA para Propionibacterium acnes ATCC 6919 e ágar BHI para Staphylococcus 

epidermidis e espalhados com um swab estéril. Posteriormente foram criados quatro 

poços de 6 mm de diâmetro no ágar semeado usando ponteira estéril. Os poços 

foram, então, preenchidos com cerca de 50 μL do precipitado de células inativados 

por autoclave ou sobrenadante autoclavado de cada uma das quatro cepas de 

bactérias do ácido láctico testadas. As placas foram semeadas com P. acnes e 

incubadas em estufas a 37 ºC por 48 h em frascos anaeróbios usando sachês de 

anaeróbios. As placas semeadas com as outras bactérias testes foram incubadas 
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em estufa a 37 ºC por 24 h (AL‐GHAZZEWI, TESTER, 2010; KANG et al., 2012). Os 

experimentos foram realizados em triplicata e em três dias diferentes. A eficácia da 

inibição das bactérias testes foi determinada pela medição dos halos de inibição ao 

redor dos poços. Halos de inibição maiores de 20 mm foram considerados fortes, 

entre 10 a 20 mm consideradas intermediarias e inferiores a 10 mm foram 

consideradas fracas (SHOKRYAZDAN et al., 2014).  

III.2.11 Atividade antimicrobiana de formulação cosmética em gel probiótica e 

teste de estabilidade.  

A cepa M4 foi inicialmente cultivada por 13 h em 25 mL de soro de leite 

suplementado e desproteinizado em estufa a 37°C. Após a incubação as células 

foram centrifugadas a 3500 rpm por 15 min, o precipitado de células lavado uma vez 

com água deionizada estéril e ressuspendido em 1 mL de água deionizada estéril 

para obter uma densidade ótica em 600 nm de 0,2 (1x107 células), resultando em 

uma suspensão probiótica.  

A suspensão probiótica foi incorporada na base da formulação cosmética 

com conservante ou sem conservante (Tabela 1) escolhida através de pesquisas na 

literatura. O copolímero em bloco de polioxipropileno-polioxietileno foi misturado a 80 

mL de água purificada para formação do gel. Em seguida, metilparabeno e 

propilparabeno (conservantes) foram levigados em propilenoglicol. Esta mistura foi 

acrescentada ao gel previamente elaborado. Completou-se o volume para 100 mL 

com água purificada gelada (4 a 6oC) e mantida over night para entumescimento do 

gel. Acrescentou-se 1 mL de suspensão probiótica 107 UFC/mL. Em seguida 

homogeneizou-se. Realizou-se o mesmo procedimento para o preparo do gel sem a 

inclusão dos conservantes. 
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Tabela 1: Formulação cosmética de gel de poloxamer 407 (Pluronic F 127) 30% p/v 

probiótica. 

Componentes Quantidade 

Copolímero em bloco de polioxipropileno-polioxietileno  30% 

Metilparabeno 0,18% 

Propilparabeno 0,02% 

Polietilenoglicol 2% 

Suspensão probiótica 1 mL 

Água purificada q.s.p 100 mL 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Através do método de espalhamento em placa foi realizada a inoculação de 

0,1 mL da suspensão dos microrganismos testes na superfície de 20 mL de ágar 

RCA para Propionibacterium acnes ATCC 6919 e ágar BHI para Staphylococcus 

epidermidis ATCC 1228 e espalhados com um swab estéril. Posteriormente foram 

realizados quatro poços de 6 mm de diâmetro no ágar semeado usando ponteira 

estéril. Os poços foram preenchidos com cerca de 50 μL da formulação cosmética 

probiótica com conservante e sem conservante. A formulação cosmética sem adição 

da cepa probiótica foi usada como controle negativo. Todas as placas foram 

incubadas em estufa a 37ºC, sendo as placas semeadas com P. acnes incubadas 

por 48 h em frascos anaeróbios usando sachês de anaerobiose e o restante das 

bactérias testes foram incubadas por 24 h (AL‐GHAZZEWI, TESTER, 2012). Os 

experimentos foram realizados em triplicata e em três dias diferentes. A eficácia da 

inibição das bactérias testes foi determinada pela medição dos halos de inibição ao 

redor dos poços. Halos de inibição de mais de 20 mm foram consideradas fortes, de 

10 a 20 mm consideradas intermediárias e halos inferiores a 10 mm foram 

consideradas fracas (SHOKRYAZDAN et al., 2014).  

 

Teste de viabilidade da cepa M4 na formulação  

 

A viabilidade da formulação cosmética com a cepa M4 foi testada em duas 

condições diferentes: 4oC e temperatura ambiente e observada a atividade 

antimicrobiana nos tempos 1, 7, 15 e 30 dias. 
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III.2.12 Análises estatísticas 

O planejamento experimental e todas as análises de variância (ANOVA) 

foram realizadas no software Minitab®17, com nível de significância de 5%. As 

médias foram comparadas através do teste de Tukey, também com nível de 

significância de 5%. 
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IV RESULTADOS 

IV.1 Avaliação do processo de produção de biomassa viável de cinco espécies 

de BAL em soro de leite proteinizado.  

Cinco espécies de BAL foram avaliadas no processo de produção de 

biomassa em diferentes rotações (0, 100 e 180 rpm) e apresentaram crescimento 

dentro da faixa entre 105 a 109  UFC/mL nas diferentes rotações estudadas como 

observado na Tabela 2. 

Através da análise estatística pode-se observar que todos os isolados, 

exceto a cepa DE4 podem ser cultivados em uma das diferentes rotações sem 

interferência no crescimento, porém para a cepa DE4 houve diferença estatística 

significativa no crescimento sendo a melhor condição sem rotação. A condição sem 

rotação foi a escolhida para o crescimento das bactérias nos estudos seguintes, por 

apresentarem maior quantidade de células viáveis, na faixa de 108 a 109  UFC/mL 

IV.2 Avaliação do processo de produção de biomassa viável de cinco espécies 

de BAL em soro de leite desproteinizado.  

O soro de leite proteinizado, ao ser submetido a esterilização, promoveu a 

formação de um grande volume de precipitado, com possibilidade de interferir na 

correta quantificação da biomassa do produto. Visando um produto comercial, essa 

biomassa poderia impactar negativamente na aplicação do produto comercial, 

gerando uma massa extra a esse produto.  

Dessa forma, decidimos realizar uma avaliação das cinco espécies de BAL 

crescidas em soro de leite suplementado e desproteinizado (Tabela 3). Os 

resultados demonstraram crescimento para ambas as condições, com diminuição de 

1 ciclo log, exceto a cepa M13, em relação o soro de leite proteinizado, porém sem 

diferenças estatisticamente significativas, exceto para a cepa DE4 houve diferença 

estatística significativa no crescimento sendo a melhor condição soro de leite 

proteinizado. Avaliação de produção de biomassa com soro de leite suplementado e 

desproteinizado foi o escolhido para a continuidade dos estudos.  
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Tabela 2: Viabilidade das cinco espécies de BAL em diferentes rotações. 

BAL 0 rpm 100 rpm 180 rpm 

 UFC/mL Média e DP 
UFC/mL Média e 

DP 

UFC/mL Média e 

DP 

CAN6 1,07x109 ± 0,13AB 2,40x107 ± 0,46B 1,85x105 ± 0,94B 

M13 6,60x108 ± 0,12AB 1,29x108 ± 0,78AB 4,35x108 ± 0,73AB 

DE4 2,10x109 ± 0,33A 7,20x108 ± 0,32AB 3,05x108± 0,51AB 

P2 1,82x109 ± 0,03AB 1,10x108 ± 0,60B 1,43x109 ± 0,36AB 

Ca12 1,43x109 ± 0,3AB 1,19x108 ± 0,9B 3,15x108 ± 0,19B 

Média e desvio-padrão dos valores de UFC/mL nas diferentes rotações. Médias que não 

compartilham uma letra são significativamente diferentes.pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: Acervo próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 
 

 

 
Tabela 3: Viabilidade das cinco espécies de BAL em soro de leite proteinizado e 

desproteinizado. 

BAL Soro de leite proteinizado Soro de leite desproteinizado 

 UFC/mL Média e DP UFC/mL Média e DP 

CAN6 1,07 x 109 ± 0,13AB 4,80 x 108 ± 0,08B 

M13 6,60 x 108 ± 0,12B 2,72 x 108 ± 0,29B 

DE4 2,10 x 109 ± 0,33A 5,45 x 108 ± 0,37B 

P2 1,89 x 109 ± 0,03AB 2,25 x 108 ± 0,18B 

Ca12 1,43 x 109 ± 0,30AB 4,40 x 108 ± 0,37B 

Média e desvio-padrão dos valores de UFC/mL nas diferentes rotações. Médias que não 

compartilham uma letra são significativamente diferentes.pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Fonte: Acervo próprio. 
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IV.3 Análise da produção e viabilidade do liofilizado de duas espécies de BAL. 

Foram escolhidas as espécies de BAL P2 e Ca12 para a realização do 

estudo de produção e viabilidade, uma vez que o grupo de pesquisa já tem 

determinado o processo de otimização de produção dessas cepas. O produção da 

produção da cepa P2 foi de 1,74 g/L ± 0,055, enquanto que para Ca12 foi de 1,12 

g/L ± 0,495. Nota-se uma diferença de produção de acordo com a cepa escolhida. 

O estudo de estabilidade, das cepas armazenadas a 4oC, para as cepas P2 

e Ca12 está apresentado na Tabela 4. O processo de liofilização demonstrou não 

afetar a viabilidade celular, pois não há diferença na UFC/g para ambas as cepas 

analisadas. O liofilizado da cepa P2 demonstrou estabilidade até o período de três 

dias, diminuindo a sua viabilidade celular, de apenas 1 ciclo log, após 24 dias. 

Para a cepa Ca12, a estabilidade é alterada nos tempos iniciais de 

armazenamento, sendo que em um e três dias notamos uma diminuição de 1 ciclo 

log. Quando analisado o período de 24 dias, a queda de viabilidade celular foi de 2 

ciclos log, demonstrando que espécies diferentes exibem diferenças nas 

estabilidades dos seus liofilizados, quando armazenados em 4oC.  

IV.4. Morfologia de liofilizados de duas espécies de BAL. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura para as cepas P2 e 

Ca12 estão demonstradas na Figura 6. As setas indicam a presença de material 

orgânico não relacionado aos microrganismos, demonstrando um possível 

encapsulamento das cepas analisadas por componentes do soro de leite. 
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Tabela 4: Viabilidade celular (UFC/g) do não liofilizado e do liofilizado em função do 

tempo de armazenamento para duas cepas de BAL.  

Bactéria Estabilidade (UFC/g) 

 
Não liofilizado 

Média e DP 

Liofilizado     

Média e DP 

Liofilizado 

Média e DP  

Liofilizado 

Média e DP  

Liofilizado   

Média e DP  

  0 h 24 h 72 h 576 h 

P2 3,31x10
11 

±0,06
 

3,11x10
11

± 0,04
 

2,53x10
11

±0,08
 

2,19x10
11 

± 0,2
 

5,8x10
10 

± 0,03
 

Ca12 2,49x10
11 

±0,04 2,21x10
11 

±0,19 7,4x10
10 

± 0,42 3,32x10
10 

± 0,4 5,15x10
9 
± 

0,018 

Média e desvio padrão dos valores de cepas liofilizadas e não liofilizados. Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 6. Microscopia eletrônica de varredura dos liofilizados P2 e Ca12. A, C e E 

representam a cepa P2; B, D, F representam a cepa Ca12.  

 
As setas indicam presença de material orgânico. (A/B) 1000x, (C/D) 3000x, (E/F) 5000x. Fonte: 

Acervo próprio. 
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IV.5 Análise da formação de biofilme das quinze cepas de BAL. 

Na Figura 7 estão apresentados os resultados da capacidade das 15 cepas 

de BAL formarem biofilme. Inicialmente é possível notar que todas as quinze cepas 

de BAL aderiram ao fundo das placas de 96 poços, porém com diferenças de 

intensidade em função das diferenças de valores de absorbâncias medidas no 

comprimento de onda de 570 nm. As cepas CAN7, CAN6 e M5 apresentam forte 

(+++) capacidade de aderência e formação de biofilme, enquanto as cepas DE4, M4, 

S2, M30, M13, M26, P2, P10 e P4 possuem moderada (++) capacidade  de 

aderência e formação de biofilme. As cepas Ca12, S3 e M28 possuem fraca (+) 

capacidade de aderência e formação biofilme. Através da análise estatística pode-se 

observar que a cepa M5 apresenta maior capacidade e formação de biofilme das 

quinze cepas.  

VI.6 Teste qualitativo da produção de exopolissacarídeos por quinze cepas de 

BAL em diferentes fontes de carbono. 

Na Tabela 5 estão demonstradas a capacidade das quinze cepas de BAL de 

produzirem EPS em diferentes fontes de carbono.  

Ao analisamos a formação de colônia mucóide é possível observar presença 

de um material translúcido ou cremoso envolvendo uma colônia mucóide sendo um 

indício da produção de EPS (Figura 8). Todas as cepas analisadas, exceto CAN6 

demonstraram a formação de colônia mucóide em pelo menos uma fonte de 

carbono. Em pelo menos duas fontes de carbono (sacarose ou glicose) 

apresentaram a formação de colônias mucóide as cepas M30, P2 e P10. 

Quando analisamos a formação de halo é possível notar que, com exceção 

da CAN6, as cepas foram capazes de pouca produção de EPS em pelo menos uma 

das três fontes de carbono avaliadas. As cepas M30, P2 e P10 foram capazes de 

produzir EPS em sacarose e glicose. A fonte de glicose contribuiu com a produção 

de EPS para oito cepas, seguida pela fonte de sacarose com sete cepas e a fonte 

de lactose com apenas duas cepas. 

A precipitação em etanol confirmou a presença de EPS produzido pelas 

cepas. 
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Figura 7: Média das absorbâncias de formação de biofilme das quinze cepas de 

BAL no comprimento de ondas 570 nm.  

 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes.pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. Fonte: Acervo próprio.  
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Tabela 5: Teste qualitativo da produção de EPS de 15 cepas de BAL. 

 
Muc: Mucóide. H: Halo (em milímetros). Pp: precipitou em etanol.+: pouca produção- halo EPS ≤10 
mm. Fonte: Acervo próprio. 
 

 
 
 
 
 
  

Cepas Sacarose Lactose Glicose 

 Muc. 
H. 

Mm 
Pp Muc 

H. 
Mm 

Pp. Muc. 
H. 

mm 
Pp. 

CAN7 Não - Não Não - Não Sim + Sim 

CAN6 Não - Não Não - Não Não - Não 

Ca12 Não - Não Não - Não Sim + Sim 

DE4 Sim + Sim Não - Não Não - Não 

M4 Não - Não Não - Não Sim + Sim 

M5 Não - Não Não - Não Sim + Sim 

S2 Não - Não Não - Não Sim + Sim 

S3 Sim + Sim Não - Não Não - Não 

M30 Sim + Sim Não - Não Sim + Sim 

M13 Sim + Sim Não - Não Não - Não 

M28 Não - Não Sim + Sim Não - Não 

M26 Não - Não Sim + Sim Não - Não 

P2 Sim + Sim Não - Não Sim + Sim 

P10 Sim + Sim Não - Não Sim + Sim 

P4 Sim + Sim Não - Não Não - Não 
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Figura 8: Teste qualitativo da produção de EPS em sacarose. A: colônia translúcida 

ou cremosa das cepas M13, M30, DE4 e S3 em sacarose. B: confirmação da 

produção de EPS por mistura das colônias em etanol. 

Fonte: Acervo próprio. 
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IV.7. Atividade antimicrobiana de quinze cepas de BAL. 

A Tabela 6 demonstra os resultados de atividade antimicrobiana do 

precipitado de células das cepas de BAL contra as bactérias Corynebacterium 

xerosys e Pseudomonas aeruginosa. O precipitado de células das bactérias Ca12, 

DE4 e M13 não foram capazes de inibir o crescimento da bactéria Corynebacterium 

xerosys. As cepas CAN7, CAN6, M4, S2, S3, M28, M26 e P2 tiveram halos de 

inibição menores que 10 mm, sendo considerados de inibição fraca. As cepas M30, 

M5, P4 e P10 tiveram halos de inibição entre 10 a 20 mm, considerados de inibição 

intermediária. Por outro lado, todas as cepas de BAL avaliadas não foram capazes 

de inibir o crescimento de Pseudomonas aeruginosa. 

A Tabela 7 demonstra a atividade antimicrobiana do precipitado de células e 

do sobrenadante das cepas de BAL contra Propionibacterium acnes. É possível 

notar que todas os precipitados de células das cepas de BAL avaliadas, exceto 

Ca12, foram capazes de inibir o crescimento de P. acnes de forma intermediária, 

com halos de inibição entre 10 a 20 mm (Figura 9). Quando analisamos o 

sobrenadante, as cepas M13, CAN7, P2 foram as únicas que apresentaram poder 

de inibição de P. acnes, de forma fraca.  

O precipitado de células e sobrenadante livre de células de todas as quinze 

cepas de BAL não inibiram o crescimento de Staphylococcus epidermidis (dados 

não mostrados). 
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Tabela 6: Média dos halos de inibição formados pelo precipitado de células de 15 

cepas de BAL contra Corynebacterium xerosys ATCC 373 e Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 15442. 

Cepas 
C. xerosys ATCC 373 

Média e DP (mm)  
P. aeruginosa ATCC 15442 

Média e DP (mm) 

CAN7 6,89 ± 5,44 0± 0 

CAN6 7,22 ± 6,74 0± 0 

Ca12 0 ± 0 0 ± 0 

DE4 0± 0 0 ± 0 

M4 9,22 ± 3,42 0± 0 

M5 11,67 ± 3,91 0± 0 

S2 4 ± 4,42 0 ± 0 

S3 9 ± 3,91 0± 0 

M30 14,67± 3,46 0 ± 0 

M13 0 ± 0 0± 0 

M28 9,78 ± 3,67 0 ± 0 

M26 8,22 ± 2,28 0 ± 0 

P2 7,11 ± 3,18 0± 0 

P10 10,33 ± 4,12 0 ± 0 

P4 11,11 ± 3,52 0 ± 0 

Fonte: Acervo próprio. 
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Tabela 7: Média dos halos de inibição formados pelo precipitado de células e 

sobrenadante livre de células de 15 cepas de BAL contra Propionibacterium acne 

ATCC 6919. 

Cepas 
Precipitado de células 

Média e DP (mm) 
Sobrenadante livre de células 

Média e DP (mm) 

CAN7 16,11 ± 3,26 3,78 ± 2,99 

CAN6 18,11 ± 4,11 0 ± 0 

Ca12 0 ± 0 0 ± 0 

DE4 16,44 ± 3,97 0 ± 0 

M4 17,44 ± 3,47 0 ± 0 

M5 16,78 ± 1,92 0 ± 0 

S2 13,56 ± 6,60 0 ± 0 

S3 14,44 ± 1,94 0± 0 

M30 16,56 ± 3,91 0 ± 0 

M13 13,89 ± 2,89 8,25 ± 0,89 

M28 17,33 ± 2,92 0 ± 0 

M26 13,56 ± 3,54 0 ± 0 

P2 16,89 ± 3,10 1,78 ± 0,73 

P10 16,67 ± 4,15 0 ± 0 

P4 14,56 ± 3,88 0 ± 0 

Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 9: Halo de inibição de quinze cepas de BAL contra P. acnes ATCC 6919. A: 

cepas CAN7, CAN6, Ca12 e DE4. B: cepas M4, M5, S2 e S3. C: cepas M30, M13, 

M26 e M28. D: cepas P2, P4, P10 e C- (controle negativo). 

 
Fonte: Acervo próprio. 
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IV.8. Testes de inativação de quatro espécies de BAL.  

Uma vez obtidas as informações sobre o efeito das cepas probióticas contra 

P. acnes e S. epidermidis foram selecionadas as espécies CAN6, DE4, M13 e M28 

para o estudo de inativação. A outra espécie  Ca12 não apresentou atividade contra 

P. acnes. Na Tabela 8 estão apresentados os resultados dos testes de inativação 

para as quatro espécies de BAL. A inativação das quatro espécies de BAL só foi 

possível pelo método da autoclave. Não foi possível observar a inativação das 

quatro espécies pelos métodos de sonicação, UV e moinho de pérolas 

permanecendo incontável o número de células, ou seja, maior que trezentos células.  

Na Tabela 8 está demonstrado o efeito de inativação pelo método de UV das 

quatro espécies de BAL quando cultivadas em meio MRS. As espécies CAN6 e DE4 

foram mais sensíveis a esse tipo de inativação, sendo completamente inativadas 

após 1 h de tratamento. Por outro lado, as espécies M13 e M28 foram 

completamente inativadas somente após 2 h de tratamento pelo UV, sendo então 

menos sensíveis ao efeito do tratamento por UV. 

VI.9. Atividade antimicrobiana de quatro espécies de BAL inativadas por 

autoclave.  

As quatro espécies de BAL CAN6, DE4, M13 e M28 não foram capazes de 

manter seu poder antimicrobiano contra P. acnes quando passaram pelo processo 

de inativação em autoclave, tanto no precipitado de células inativados quanto no 

sobrenadante das células inativados. Todas as quatro espécies de BAL continuaram 

não inibindo o crescimento de S. epidermidis (Dados não mostrados). 
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Tabela 8: Viabilidade celular de quatro espécies de BAL crescidas em meio MRS e 

inativadas pelo método de UV.  

Fonte: Acervo próprio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tempo 

Cepas 15 min 
UFC/mL 

30 min 
UFC/mL 

1 h 
UFC/mL 

1:30 h 
UFC/mL 

2 h 
UFC/mL 

CAN6 128 4 0 0 0 

DE4 250 4 1 0 0 

M13 Inc. 300 100 46 0 

M28 243 121 38 10 0 
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IV.10 Atividade antimicrobiana de formulação cosmética em gel probiótica e 

teste de estabilidade.  

A cepa M4 foi a escolhida para dar continuidade no estudo de uma 

formulação farmacêutica probiótica com propriedade anti-acne por ser uma cepa que 

já tem um processo de produção otimizado em nosso laboratório.  

Na Tabela 9 é possível observar a viabilidade celular da cepa M4 em 

formulação cosmética em gel em diferentes condições e tempo de armazenamento. 

A formulação cosmética com a cepa M4 manteve o potencial intermediário de 

inibição contra P. acnes ATCC 6919 no tempo 1 dia. Inicialmente é possível 

observar que não há diferença dos resultados quando analisamos as formulações 

com ou sem conservantes. Na condição de 4oC e sete dias de armazenamento a 

viabilidade da cepa M4 contra a P. acnes não se alterou em relação ao tempo 1 dia. 

Nesse mesmo período de armazenamento a formulação conservada em 

temperatura ambiente não mais produziu o efeito antimicrobiano em P. acnes. Na 

condição de 4oC e 15 dias de armazenamento a redução da viabilidade foi de 25%. 

Após 30 dias, a formulação armazenada a 4oC não mais apresentou atividade 

antimicrobiana contra P. acnes.  

Não foi observada atividade antimicrobiana da formulação cosmética com a 

cepa M4 contra Staphylococcus epidermidis ATCC 1228 (dados não mostrados), 

uma cepa da microbiota normal da pele. 
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Tabela 9: Média dos halos de inibição da atividade antimicrobiana de gel com a 

cepa M4 contra Propionibacterium acnes ATCC 6919 em diferentes tempos e 

condições de armazenamento.  

  Tempo   

 1 dia 7 dias 15 dias 30 dias 

CC/SP 0± 0 0± 0 0± 0 0 ± 0 

SC/SP 0± 0 0± 0 0± 0 0 ± 0 

CC/CP/G 17 ± 3,03 17 ± 1,88 13 ± 1,12 0 ± 0 

CC/CP/T 15 ± 2,40 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

SC/CP/G 17 ± 2,88 17 ± 2,35 13 ± 1,17 0 ± 0 

 

CC/SP: gel com conservante sem probiótico (controle negativo); SC/SP: gel sem conservante sem 
probiótico (controle negativo); CC/CP/G: gel com conservante com probiótico conservado em 
geladeira; CC/CP/T: gel com conservante com probiótico conservado em temperatura ambiente; 
SC/CP/G: gel sem conservante com probiótico. Fonte: Acervo próprio. 
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V. DISCUSSÃO  

V.1 Avaliação do processo de produção de biomassa viável de cinco espécies 

de BAL em soro de leite proteinizado.  

A alta capacidade de produção de biomassa é uma variável importante para 

seleção de uma cepa probiótica para aplicação na indústria de alimentos, uma vez 

que uma quantidade elevada de células viáveis se faz necessária para que resistam 

a passagem pelo estômago e possam chegar ao intestino e desempenhar sua 

atividade celular e consequentemente o seu benefício à saúde do hospedeiro 

(BRINQUES, 2009). Um outro aspecto importante é que uma alta produção de 

biomassa favorece economicamente a produção em larga escala. Uma maior 

produção de biomassa pode beneficiar as indústrias na maior concentração da 

produção de ácido láctico ou bacteriocinas, entre outros produtos. Outros benefícios 

da maior produção de biomassa são o menor tempo de fermentação, redução do 

volume de água residual e aceleramento do processo a jusante (FICOSECO et al., 

2018; MANZOOR et al., 2017). Um meio de cultivo ideal para otimização de 

biomassa e empregabilidade industrial deve ser de baixo custo. Portanto alguns 

resíduos agroindustriais são empregados para o cultivo de microrganismos, como o 

soro de leite utilizado nesse trabalho e que demonstrou ser um bom co-produto para 

a propagação de cepas probióticas, uma vez que as produções atingiram em média 

105 a 109 UFC/mL. Os meios comerciais como o MRS demonstram maior quantidade 

de componentes e custo mais elevados do que o que foi usado para o crescimento 

celular nesse estudo. 

Além do mais, o estudo envolvendo outras condições de cultivo como a 

rotação é necessário para contribuir para o aumento da produção de biomassa 

(BRINQUES, 2009). Em nosso estudo observamos diferenças estatisticamente 

significativas no meio de cultivo com e sem rotação. Durante a rotação o oxigênio é 

incorporado no meio de cultivo, mas as BALs são microaerofílicas, sendo algumas 

anaeróbias facultativas, o que demonstra que não são dependentes de aeração para 

crescimento. As bactérias Gram-positivas anaeróbicas não possuem uma via de 

biossíntese de heme, são consideradas anaeróbias tolerantes ao oxigênio com 

metabolismo fermentativo, por não serem capazes de formar endógenos de cadeias 
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de transporte de elétrons e catalase (BROOIJMANS et al., 2009; GONÇALVES, 

2009; POFFO, DA SILVA, 2011; ZOTTA et al., 2014).  

Como forma de contornar a deficiência encontrada em bactérias anaeróbicas 

que não possuem vias de produção de heme e não podem formar cadeias 

respiratórias, a adição de grupo heme ou heme/menaquinona vêm sendo estudada. 

A suplementação com heme pode promover a síntese de uma catalase dependente 

de heme e citocromo oxidase do tipo bd colaborando para resistência ao estresse 

oxidativo através da degradação de peróxido de hidrogênio, e para o fornecimento 

de energia mediante a geração extra de ATP e depleção de oxigênio intracelular 

(LECHARDEUR et al., 2011; PEDERSEN et al., 2012).  

A menaquinona incapaz de ser produzida pela maioria das BALs formam 

uma parte da cadeia de transporte de elétrons, simplificando a transferência de 

elétrons na membrana (BROOIJMANS et al., 2009). Zotta e colaboradores (2014) 

analisaram o crescimento de cento e oitenta e quatro linhagens da espécies de L. 

casei, L. paracasei e L. rhamnosus sob condições de aerobiose, demonstraram que 

a suplementação do meio com heme ou heme/menaquinona aumentou em cerca de 

70% a produção de biomassa principalmente nas espécies L. casei e L. rhamnosus 

em comparação com o cultivo em anaerobiose. Por outra, demonstraram que a 

adição do suplemento foi  prejudicial a formação de biomassa pelas cepas 

pertencentes a espécie L. paracasei. Todas as cepas crescidas em meio 

suplementado também melhoraram a tolerância ao estresse oxidativo. Brooijmans e 

colaboradores (2009) estudaram a influência da suplementação com heme e 

menaquinona na produção de biomassa por de vinte e nove cepas de L. plantarum, 

L. rhamnosus, L. brevis, L. paralinarius, Streptococcus entericus e Lactococcus 

garviae, e observaram que a suplementação resulta em quase o dobro da produção 

de biomassa. 

V.2 Avaliação do processo de produção de biomassa viável de cinco espécies 

de BAL em soro de leite desproteinizado.  

A precipitação de proteínas contidas em soro de leite durante a esterilização 

do meio produz muitos sólidos insolúveis em suspensão no meio, sendo um 

problema que impossibilita a correta quantificação da produção de biomassa 



74 
 

 

(BRINQUES, 2009). Portanto, para o uso industrial das cepas probióticas a 

utilização de soro de leite desproteinizado no meio de cultiva poderia ser mais viável. 

O tratamento térmico do soro de leite além de retirar as suas proteínas 

promove a hidrólise térmica de lactose em glicose e galactose (LINDSAY et al., 

2018). Nossos resultados demonstraram que o crescimento em soro de leite 

proteinizado e desproteinizado não demonstram interferência na produção de 

biomassa. 

A desproteinização térmica é, por outro lado, um processo muito complexo 

que submete o soro de leite a dois passos de tratamento térmico severos e 

demanda da utilização de muitos equipamentos, o que pode tornar inviável para a 

aplicação industrial. Uma alternativa é a utilização da hidrólise enzimática das 

proteínas, promovendo a liberação de peptídeos e possibilitando que esses 

compostos nitrogenados sejam utilizados por BALs sem que um tratamento térmico 

severo seja realizado (BRINQUES, 2009).  

Sabo e colaboradores (2017) utilizaram soro de leite hidrolisado 

suplementado com farinha de soja para a produção de bacteriocina e lactato por L. 

plantarum ST16Pa e os hidrolisados de soro demonstraram ser um bom meio para o 

crescimento e produção dos compostos de estudo. Rodríguez-Pazo (2016) 

estudaram a otimização da hidrólise de soro de leite e observaram que hidrolisados 

otimizados foram obtidos utilizando Flavourzyme a 50 e 100 rpm durante 12 h, o 

soro de leite hidrolisado permitiu que L. plantarum CECT-221 produzir-se 

bacteriocina e ácido láctico. 

V.3 Análise da produção e viabilidade do liofilizado de duas espécies de BAL. 

A produção das cepas P2 e Ca12 determinados em nosso estudo estão de 

acordo com o encontrado na literatura. Brinques (2009) ao utilizar o mesmo meio 

com base em soro de leite desproteinizado demonstrou uma produção  de 2,0 e 2,4 

g/L para as BALs isoladas de queijo Serrano L. paracasei. subsp tolerans e L. 

plantarum, respectivamente.  

Valores de produção acima do observado em nosso trabalho são 

encontrados em estudos que utilizam técnicas de otimização de produção de 

biomassa. Amrane (2001) demonstra um produção superior ao encontrado nesse 

estudo de 6,8 g/L de biomassa de L. helveticus, porém após um estudo de 
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otimização em que o meio foi composto por soro permeado em pó suplementado 

com 20 g/L de extrato de levedura e 15 g/L de peptonas de caseína tríptica e 

pancreática.  

O uso de biorreatores para a produção de probióticos pode contribuir com o 

aumento de produção. Manzoor e colaboradores (2017) ao estudarem a composição 

de um meio com a utilização de soro de queijo desproteinizado, licor íngreme de 

milho, glicose e outros micronutrientes na produção de biomassa por L. plantarum 

(AS-14) isolado de berinjela, usando biorreator, obtiveram o valor de 15,41 g/L. O 

meio foi otimizado e observado que temperatura e pH foram os fatores importantes 

na produção de biomassa. No estudo realizado por Brinques e colaboradores (2010) 

a produção de L. plantarum, utilizando um biorreator, foi de 14,30 g/L, porém as 

condições de produção foram otimizadas, sem aeração, em pH 5,2, e o meio 

constituído de 140 g/L de lactose e 15 g/L de peptona. Os dados demonstram que 

uma otimização no processo de produção de biomassa dos isolados de bactérias do 

ácido láctico é necessário para uma maior produção de biomassa e abre uma 

perspectiva futura para esse trabalho. 

O processo de liofilização, assim como a técnica de spray drying, é um dos 

métodos mais utilizados na conservação da viabilidade celular de microrganismos. 

Um produto liofilizado ou seco é mais competitivo comercialmente devido a sua 

praticidade no transporte e armazenamento, uma vez que o produto desidratado 

ocupa menos espaço, é mais leve e dispensa o uso de câmaras de refrigeração, 

desde que vedado em uma embalagem a vácuo para não absorver a umidade 

presente no ar e atmosfera livre de oxigênio (FELLOWS, 2000, LEANDRO, 2013). 

Todavia, a viabilidade de muitas cepas pode ser comprometida após o processo de 

liofilização, sendo o uso de substâncias protetoras como açúcares, aminoácidos, 

polissacarídeos e substâncias complexas são empregadas com o intuito de proteção 

delas contra o processo de liofilização. Mas é necessário que as cepas utilizadas 

apresentem uma resistência natural ao processo de liofilização, isto é, independente 

dos tratamentos que são aplicados antes do processo de liofilização (LEANDRO, 

2013).  

A estabilidade das cepas após a liofilização nesse estudo foi dependente da 

espécie e está de acordo com o demonstrado na literatura. Na patente 

US9574169B2 foi demonstrado que após o processo de liofilização e 

armazenamento por uma semana a viabilidade das células probióticas diminuiu ± 
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20%. Após 1 mês de armazenamento a redução chega a 1 ciclo log, diminuindo 1 

ciclo log por mês subsequente. A cepa Ca12 liofilizada nesse estudo demonstrou ser 

menos estável ao armazenamento em relação a cepa P2, tendo em vista que com 

apenas 24 h após a liofilização ocorreu o decaimento de 1 ciclo log, indicando assim 

que a estabilidade a longo prazo de células liofilizadas não pôde ser alcançada.  

A adição de crioprotetores é uma técnica que vem sendo apresentada como 

uma solução para o aumento da estabilidade e viabilidade de cepas probióticas. 

Bolla e colaboradores (2011) observaram aumento da estabilidade e viabilidade de 

liofilizados de BALs usando leite como crioprotetor e obtendo taxas de sobrevivência 

entre 0,5 e 1 ciclo log após 30 dias de armazenamento. Entre 30 e 180 dias de 

armazenamento, a viabilidade de cada microrganismo diminuiu quase 2 ciclos log. 

Kim e colaboradores (2018) estudaram a viabilidade de Weissella cibaria JW15 

liofilizada com crioprotetores como a lactose, demonstrando uma taxa de 

sobrevivência após a liofilização entre 71,62 e 76,41%. Cui e colaboradores (2018) 

elaboraram uma equação de predição da utilização de proteína do soro de leite e 

rhamnose como crioprotetor contra ação de ácidos durante a liofilização obtendo 

uma concentração de células para uma taxa de sobrevivência de 100% de L. 

plantarum CCFM 8610, L. plantarum CCFM 8661, L. rhamnosus CCFM 1107, L. 

rhamnosus CCFM 319, L. casei CCFM 30, L. helveticus CCFM 310 e L. bulgaricus 

CCFM 4. O crioprotetor utilizado por eles não foram capazes de ser metabolizados, 

portanto, as bactérias não produziram ácidos orgânicos, que são responsáveis em 

baixar o pH e causar danos a integridade da membrana, a ATPase, a b-

galactosidase e a fluidez da membrana celular, aumentando assim a taxa de 

sobrevivências das células após liofilização. Podemos então destacar que em nosso 

trabalho o uso do soro de leite no meio de cultivo pode funcionar como um 

componente crioprotetor das cepas probióticas durante o processo de liofilização. 

Viabilidade 

A viabilidade celular encontrada em nosso estudo variou de 6,55 x 108 a 3,14 

x 109 UFC/mL para as cinco espécies de BALs e está de acordo com o encontrado 

na literatura. Brinques (2009) ao utilizar o mesmo meio com base em soro de leite 

desproteinizado atingiu 1 x 109 UFC/mL. Uma produção em células da ordem de 109 

UFC/mL foi obtido por Leite (2005) ao crescer L. delbrueckii UFV H2b20 em soro de 
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queijo minas frescal. Huang e colaboradores (2016) obtiveram um crescimento de L. 

casei BL23 de 2 x 109 UFC/mL utilizando soro de leite doce. 

V.4 Morfologia de liofilizados de duas espécies de BAL. 

Análises visuais por MEV das cepas P2 e Ca12 demonstraram a presença 

de matéria orgânica juntamente com os microrganismos, possivelmente derivados 

de componentes do soro de leite no meio de cultivo utilizado durante o processo de 

produção. Estudos futuros serão necessários para verificar quais componentes 

fazem parte dessa matéria orgânica, mas é possível sugerir que esse material esteja 

contribuindo para uma microencapsulação das cepas.  

O aumento da viabilidade de bactérias probióticas vem sendo realizados 

através de técnicas de microencapsulamento, porém estão relacionadas com custos 

adicionais. A microencapsulação é um processo que aprisiona um material sólido, 

líquido ou gás dentro de um agente encapsulante (ARSLAN-TONTUL, ERBAS, 

2017). O agente encapsulante forma uma microcápsula envolvendo as partículas, 

preservando as suas características essenciais, protegendo o material encapsulado 

aos efeitos ambientais como oxigênio, luz, umidade, e dessa forma gerando um 

produto de maior qualidade e estável (KAUSHIK et al., 2015).  

As proteínas do leite, especialmente as proteínas do soro, mostram um 

potencial na encapsulação de BALs, pois possuem propriedades como pequenas 

moléculas de ligação, auto-montagem, gelificação e capacidade de interagir com 

outros polímeros para a formação de complexos. Caseínas, proteínas do soro do 

leite e proteínas da membrana dos glóbulos de gordura do leite presentes no leite 

são reconhecidos como materiais seguros com e boas propriedades sensoriais 

(SHORI et al., 2017). Gerez e colaboradores (2012) demonstram a utilização de 

proteína de soro de leite e pectina para microencapsular L. rhamnosus CRL 1505 e 

aumentar a taxa de sobrevivência em pH ácido e bile. Proteínas de soro de leite 

também foram usadas para encapsular duas cepas de L. plantarum A17 e B21. 

Durante a secagem por pulverização e os testes de armazenamento a 20°C as 

cepas mantiveram a viabilidade por pelo menos oito semanas (KHEM et al., 2015).   

Chagas (2018) ao encapsular células de L. plantarum com goma acácia, 

como adjuvante no microencapsulamento, em spray drying obteve imagens de MEV 

com efeito “bola plana” em que as microcápsulas formadas possuem uma superfície 

de forma arredondada, lisa, com concavidades, sem rachaduras ou fissuras e 
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tamanhos variados ao utilizar soro de leite como meio de cultura. Nunes e 

colaboradores (2018) descrevem que a inexistência de rachaduras ou fissuras 

conferem uma maior proteção ao microrganismo quando encapsulado por spray 

drying. Eckert e colaboradores (2017) propôs a utilização de soro de leite para 

microencapsulação de L. plantarum ATCC 8014 por spray drying apresentando 

viabilidade das células dentro dos valores mínimos requeridos para alimentos 

funcionais em 56 dias de armazenamento a 20°C e 42 dias das microcapsulas 

armazenadas a 4°C.  

Recentemente, o encapsulamento de probióticos com alginato para co-

administração com antibióticos abriu perspectiva para uma nova terapia mais eficaz 

contra infecção microbiana. O encapsulamento de probióticos por alginato também 

pode ser aplicado na indústria alimentícia para proteção de cepas probióticas de 

condições de armazenamento severas e ambientes gastrointestinais (LI et al., 2018). 

V.5 Análise da formação de biofilme das quinze cepas de BAL. 

Todas as nossas quinze cepas de BALs testadas foram capazes de formar 

biofilme com potencial de aderência de fraca a forte, assim como observado por 

outros autores. Lebeer e colaboradores (2007) demonstram que L. rhamnosus GG é 

capaz de formar biofilme e observaram que alguns componentes do meio de cultura 

como glicose e o cátion divalente MnSO4 exerceram um efeito inibitório na formação 

de biofilme. Jones e Versalovic (2009) demonstraram que L. reuteri são aptos a 

formarem biofilmes e que esses secretam fatores que conferem benefícios 

específicos à saúde, como modulação de citocinas e inibição de patógenos pela 

produção da bacteriocina reuterin que se encontra-se em maior quantidade em 

biofilmes. Wei e colaboradores (2017) observaram que Lactobacillus sp. isolados de 

vagina podem formar biofilme e crescerem ao longo do tempo in vitro. 

Aoudi e colaboradores (2016) observaram a formação de biofilme por L. 

plantarum e L. fermentum com mais resistência às condições relacionadas ao 

ambiente gastrointestinal. Dependendo da condição de crescimento do biofilme 

pode-se observar o aumento da inibição do crescimento dos patógenos alimentares, 

como Escherichia coli O157:H7, Salmonella enterica serovar Enteritidis, 277, 

Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes e os efeitos imunomodulatórios.  

Biofilmes protetores de BALs também vêm sendo relatados contra infecções 

urinárias. Santos e colaboradores (2016) observaram a formação de biofilme com 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/spray-drying
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capacidade de aderência de moderada à muito forte e autoagregação de cepas de 

Lactobacillus sp., revelando serem capazes de reduzir as contagens de patógenos 

em co-incubação, sendo capazes de co-agregar com Gardnerella vaginalis e 

Candida albicans, produzindo, assim, altas quantidades de peróxido de hidrogênio e 

ácido láctico. Leccese Terraf e colaboradores (2016) estudaram a caracterização de 

matriz e a cinética de formação de biofilme por L. reuteri CRL 1324 e L. rhamnosus 

CRL 1332 normalmente encontrados na vagina e observaram que biofilmes 

formados por L. rhamnosus CRL 1324 possuem como principal componente 

proteínas ao passo que biofilmes formados por L. rhamnosus CRL 1332 são 

compostos por carboidratos e proteínas, assim caracterizando os componentes 

formadores de biofilme por duas bactérias vaginais. Baskah e Kareem (2018) 

observaram a formação de biofilme de fraca, moderada e forte aderência de L. 

acidophilus isolados de vaginais de mulheres saudáveis sem vaginite e/ou infecção 

do trato urinário e verificaram uma forte correlação de formação de biofilme e 

bacteriocina capaz de inibir o crescimento de S. aureus, P. aeruginosa e E. coli. 

Um exemplo de aplicação da capacidade de BALs formarem biofilme pode 

ser observado no ensaio clínico de Rossi e colaboradores (2010), o qual 

demonstraram que a administração a longo prazo de comprimidos vaginais 

(NORMOGIN®) contendo L. rhamnosus representa um tratamento eficaz e seguro 

para restaurar o pH vaginal fisiológico e controlar os sintomas da vaginose 

bacteriana. 

Uma outra aplicação importante de BALs é na odontologia. As BALs estão 

envolvidas na formação de biofilmes orais, demonstrando serem capazes de 

interferir na adesão oral de patógenos em superfícies abióticas. A atividade 

antimicrobiana e antiadesiva contra bactérias esses patogênicas são por meio de 

bacteriocinas e biossurfactantes assim como a competição pela colonização 

(SÖDERLING et al., 2011; TEANPAISAN et al., 2011; MARTTINEN et al. 2013). 

Wasfi e colaboradores (2018) observaram que L. casei ATCC 393, L. reuteri 

ATCC 23272, L. plantarum ATCC14917 e L. salivarius ATCC 11741 inibem o 

crescimento Streptococcus mutans envolvidos na formação de biofilme cariogênico 

oral por meio da produção de ácido orgânico e peróxido de hidrogênio. Possuem 

capacidade infra-regulação na expressão de genes virulência de S. mutans como 

genes de tolerância a ácidos (genes atpD e aguD), genes produtores de EPS 

(gtfBCD e sacB) e sensores de genes quorum (vicKR e comCD) e efeitos 
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imunomoduladores da produção de IFN-c e a inibição da produção de IL-10. 

Ciandrini e colaboradores (2016) observaram que biossurfactantes dialisados 

produzidos por L. reuteri DSM 17938, L. acidophilus DDS-1, L. rhamnosus ATCC 

53103 e L. paracasei B21060 inibiram a adesão e formação de biofilme na superfície 

de titânio de S. mutans e S. oralis de forma dose-dependente. Söderling e 

colaboradores (2011) observaram que L. rhamnosus GG, L. plantarum 299v e L. 

reuteriestirpes PTA 5289 e SD2112 são capazes de inibir o crescimento 

dependente de pH e a adesão e formação de biofilme por S. mutans. 

Tahmourespour e colaboradores (2011) observaram que através da produção de 

biossurfactante a cepa L. acidophilus DSM 20079 foi capaz de interferir na adesão e 

formação de biofilme de S. mutans e diminuição da expresssão dos genes gtfB e 

gtfC. Marttinen e colaboradores (2013) observaram que cepas de L. reuteri PTA 

5289 e L. paracasei DSMZ1667 interferem na adesão e formação de biofilme de S. 

mutans. Teanpaisan e colaboradores (2011) observaram que as espécies L. oral, L. 

fermentum, L. salivarius, L. casei, L. gasseri, L. rhamnosus, L. paracasei, L. 

mucosae, L. oris, L. plantarum e L. vaginalis possuem efeito inibitório contra o S. 

mutans e S. sobrinus e outros patógenos peridontais como Porphyromonas 

gingivalis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans e interferem na formação de 

biofilme desses patógenos.  

Os probióticos vêm sendo usados também para o clareamento dentário. 

Hillman e colaboradores (2016) estudaram a capacidade de uma cepa probiótica de 

S. oralis de clareamento dentário através da produção de peróxido de hidrogênio e 

observaram que as cepas de S. oralis clarearam significativamente discos cerâmicos 

corados.  

As BALs também vêm sendo estudadas pela formação de biofilme 

protetores em alimentos contra outros microrganismos. Gomez e colaboradores 

(2016) estudaram a formação de biofilmes protetores por Lactococcus lactis VB69, 

L. lactis VB94, L. sakei MBSa1, L. curvatus MBSa3, L. lactis 368, L. helveticus 354, 

L. casei 40 e Weissela viridescens 113 que demonstraram potencial de exclusão de 

microrganismos patógenos, como Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157: 

H7 e Salmonella Typhimurium.  

Diferentemente do relatado até o momento, a capacidade de formação de 

biofilme por BALs na indústria de alimentos pode apresentar um risco e um efeito 

não desejado. São conhecidos o seu papel na deterioração ou contaminação de 
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alimentos como produtos cárneos, picles, maionese, salada, queijo, missô (pasta de 

soja fermentada), molho de soja e saquê. A dispersão de biofilmes formados por 

BALs em ambientes de processamento de alimentos pode estar associado a 

contaminação ou recontaminação de produtos (KUBOTA et al., 2008; RAMÍREZ et 

al., 2018). Kubota e colaboradores (2008) observaram que as cepas probióticas L. 

plantarum subsp. plantarum JCM1149, L. brevis JCM1059 e L. fructivorans JCM 

1117 causam deterioração ou contaminação, sendo capazes de formar biofilmes 

semelhantes a celofane a olho nu.  

V.6 Teste qualitativo da produção de exopolissacarídeos por quinze cepas de 

BAL em diferentes fontes de carbono. 

Para as quinze cepas de BALs avaliadas em nosso estudo, a produção de 

EPS foi melhor quando utilizada a glicose como fonte de carbono, assim como 

observado em outros relatos na literatura. A produção de EPS por L. casei foi 

testada em diferentes fontes de carbono (glicose, sacarose, lactose, galactose, 

maltose e milibiose), sendo a glicose a considerada como a melhor fonte (CERNING 

et al., 1994). Yuksekdag e Aslim (2008) também demonstraram que a glicose foi 

melhor fonte para produção de EPS por L. delbrueckii subsp. bulgaricus e 

Streptococcus thermophilus dentre vários meios contendo fontes de carbono 

(glicose, frutose, sacarose e lactose). Diferentemente do observado em nosso 

estudo, Paulo e colaboradores (2012) ao avaliaram a produção de EPS por BALs 

alterando as fontes de carbono (sacarose, glicose e lactose), o nível de pH (5.5 ± 0.2 

ou 7.5 ± 0.2) e a temperatura (28 ± 2 °C, 35 ± 2 °C e 45 ± 2 °C) observaram que a 

condição de cultivo que apresentou maior produção de EPS foi com sacarose 10%, 

pH 7,5 a 28°C.  

A diversidade de tipos de EPS produzidos por BALs têm uma aplicação na 

indústria de alimentos. Polak-Berecka e colaboradores (2015) estudaram o impacto 

de cinco fontes de carboidratos (glicose, maltose, galactose, sacarose e lactose) 

sobre a composição química, estrutural, morfológica e propriedades físico-químicas, 

bem como a viscosidade de EPS produzidos por L. rhamnosus. Observaram que a 

fonte de carbono no meio de crescimento não influência a estrutura química primária 

dos EPSs sintetizados. Apesar da mesma composição de monômeros, os EPSs 

examinados mostraram propriedades físico-químicas e reológicas diferentes. Eles 
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tinham diferentes distribuições de massa molecular relativa e variavam em 

comprimento de cadeia, ramificação e espessura. Foi observada uma correlação 

entre a maior viscosidade das soluções de EPS produzidas na lactose, sacarose e 

galactose e sua razão de massa molecular e espessura da cadeia polimérica. Estes 

resultados indicam que a escolha de uma fonte de carbono apropriada permite obter 

EPSs de propriedades físico-químicas e reológicas particulares para aplicações 

alimentares específicas. 

V.7 Atividade antimicrobiana de quinze cepas de BAL. 

Corynebacterium xerosys  

A propriedade antimicrobiana é outro fator importante para avaliar o 

potencial probiótico de microrganismos. Corynebacterium spp. e Staphylococcus 

spp. são microrganismos relacionados ao mau cheiro em axilas. Sendo 

Corynebacterium o principal causador do odor corporal (DUMAS et al., 2009; 

FREDRICH et al., 2013).  

Em nosso estudo foi possível observar o efeito das BALs CAN7, CAN6, M4, 

S2, S3, M28, M26, P2, M30, M5, P4 e P10 contra a Corynebacterium spp. quando 

analisado o efeito das células viáveis, sendo uma perspectiva de novos estudos 

avaliar o efeito do sobrenadante livre de células.  

Atualmente, estratégias para o combate do mau odor axilar são os 

desodorantes com compostos sintéticos que reduzem as contagens bacterianas nas 

axilas, principalmente as de Corynebacterium e utilizam do perfume para mascarar a 

formação de mau cheiro. Os antitranspirantes por sua vez bloqueiam as glândulas 

sudoríparas endócrinas para reduzir a produção de umidade (URBAN et al., 2016). 

O uso desses tipos de cosméticos leva a diminuição de bactérias total e abre espaço 

para novas espécies colonizarem a pele das axilas, podendo, como excesso do seu 

uso levar a uma maior colonização de bactérias causadores de mau cheiro 

(CALLEWAERT, LAMBERT, VAN DE WIELE, 2017). Callewaert e colaboradores 

(2014) demonstram que a utilização de antitranspirantes aumenta a quantidade de 

Actinobacteria o qual é considerado uma situação desfavorável para o odor corporal.  

Uma alternativa de tratamento seria a aplicação tópica de probióticos para 

redução do mau odor axilar. Extratos de Vitreoscilla filiformis spp. foram aplicadas na 

pele e obtiveram um impacto positivo curativo em doença de pele. Mas o efeito 
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dessas bactérias são temporários sendo rapidamente superados pela microbiota 

normal da pele (CALLEWAERT, LAMBERT, VAN DE WIELE, 2017).  

Por outro lado, probióticos fornecidos por via oral também podem iniciar uma 

resposta imune e levar a um efeito benéfico sobre a pele. A aplicação tópica ou oral 

de bactérias vivas ou lisado pode formar uma alternativa valiosa e durável para os 

tratamentos existentes (CALLEWAERT, LAMBERT, VAN DE WIELE, 2017). 

Meunier (2014) propõem o transplante de microbiota de probióticos em 

combinação com antibióticos para a redução de Corynebacterium, obtendo maior 

quantidade de espécies de Staphylococcus e uma melhora no odor corporal. O 

transplante de microbiota consistia em uma raspagem com o auxilio de um swab na 

axila de um doador que não sofre de mau odor na axila e dissolvido em solução 

fisiológica estéril. Então, a solução transplantada com um cotonete esfregado na 

axila do paciente. Não se sabe muito como um transplante de bactérias probióticas 

na axila atuam sobre as bactérias que causam mau cheiro, mas o princípio basea-se 

na colonização preventiva, no qual os probióticos ocupam o espaço e a nutrição e 

isso impede que outras bactérias causadoras de mau cheiro colonizem novamente a 

pele (CALLEWAERT, LAMBERT, VAN DE WIELE, 2017).  

Pseudomonas aeruginosa  

Em nosso estudo, não foi observado o efeito de nenhuma das BALs contra 

P. aeruginosa quando analisado o efeito das células viáveis, sendo uma 

perspectiva de novos estudos avaliar o efeito do sobrenadante livre de células.  

Estudos têm demonstrado que o efeito contra P. aeruginosa está 

relacionado com compostos produzidos pelas células probióticas, como ácidos 

orgânicos e bacteriocina. Sharma e colaboradores (2017) observaram a atividade 

antimicrobiana e anti-biofilme de bacteriocina e EPS de BALs com potencial 

probiótico contra P. aeruginosa PAO1. Shokri e colaboradores (2017) isolaram 

lactobacilos com potencial probiótico de produtos lácteos com atividade 

antibacteriana e anti-biofilme contra cepas de P. aeruginosa resistentes a 

antibióticos, descobrindo que o efeito é decorrente de ácidos orgânicos ou 

bacteriocina produzidas. Atividade antimicrobiana de L. plantarum, L. fermentum, L. 

crispatus, L. reuteri e L. pentosus contra P. aeruginosa foi analisada por Khalil e 

colaboradores (2018), o qual observaram inibição relacionada com a produção de 

ácidos orgânicos. Oh e colaboradores (2006) demonstraram que foi a bacteriocina 
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produzida por Lactococcus sp. HY 449 a responsável em inibir o crescimento de P. 

aeruginosa ATCC 15442. 

 

Propionibacterium acnes e Staphylococcus epidermidis 

Os estudos relacionados a atividade antimicrobiana contra P. acnes e S. 

epidermidis envolveram as células viáveis e o sobrenadante livre de células. 

Interessante, em nosso estudo foi possível observar um efeito contra P. acnes de 

uma quantidade considerável de cepas probióticas sem afetar o crescimento da S. 

epidermidis, uma bactéria da microbiota da pele. Um outro aspecto interessante é 

que o efeito das células viáveis foi superior ao efeito do sobrenadante livre de 

células. 

Mecanismos antimicrobianos 

Os mecanismos bioquímicos relacionados aos efeitos probióticos são 

comumente conferido ao cross-talk de probióticos com células hospedeiras, inibindo 

a ligação de patógenos a parede do trato gastrointestinal. A interação direta com o 

hospedeiro pode ser independente de sua viabilidade sendo ocasionada por uma 

resposta imune pelas células humanas, devido a capacidade dessas de 

reconhecerem componentes ou produtos bacteiranos. Outro mecanismo de ação é 

interação de probióticos com outros microrganismos, inibindo ou matando bactérias 

patogênicas. A viabilidade das células é dependente para interação das células 

probióticas com outras, através da exclusão de patógenos por competição por 

nutrientes ou sítios de adesão, a inibição do crescimento de microorganismos 

através da produção de moléculas antimicrobianas ou a proto-cooperação nutricional 

ou ambiental podendo aumentar assim o crescimento de componentes saudáveis da 

microbiota (ADAMS, 2010; TAVERTINI, GUGLIELMETTI, 2011).  

Células viáveis 

No caso do estudo relacionado com as células viáveis, relatos da literatura 

têm demonstrado atividade anti-acne de cepas probióticas, porém com efeito, 

também, na S. epidermidis. Narwal (2016) ao estudar a atividade antimicrobiana de 

Lactobacillus helveticus MTCC 5463 contra P. acnes e S. epidermidis utilizando do 

metódo spot-on-the-lawn que permiti o crescimento de uma alta concentração de 
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microrganismo em ágar antes da adição de patógenos e obtiveram halos de inibição 

de 24,50 e 20,98 mm, respectivamente. Isto podendo ser graças a substâncias 

antimicrobianas e / ou a presença de maiores níveis de substâncias inibitórias 

associadas às células. 

Sobrenadante livre de células 

Nesse trabalho, somente as cepas CAN7, M13 e P2 apresentaram baixa 

atividade contra P. acnes quando utilizados o sobrenadante livre de células. 

Podemos sugerir que esse efeito, mesmo que minimizado, seja possivelmente da 

presença de ácido, peróxido de hidrogênio ou bacteriocinas. Porém, para a maioria 

das cepas estudas, o efeito não se mostrou presente, demostrando que o efeito anti-

acne não é proveniente de substâncias bioativas presentes no sobrenadante.  

Relatos na literatura demonstram que algumas cepas produzem substâncias 

bioativas contra acne e que podem ser encontradas no sobrenadante livre de 

células, como os ácidos, peróxido de hidrogênio e bacteriocinas. Al-Ghazzewi e 

Tester (2010) demonstram a capacidade inibitória in vitro de hidrolisados de 

glucomanana de konjac, um prebiótico, e o sobrenadante livre de células de L. casei 

ssp. casei, L. acidophilus, L. plantarum, L. gasseriand e Lactococcus lactis ssp. lactis 

contra P. acnes com halos de inibição intermediários entre 10 a 20 mm, e sugeriram 

que esse efeito foi decorrente da presença de ácido, peróxido de hidrogênio ou 

bacteriocina.  

Kang e colaboradores (2012) observaram a diminuição de 2 ciclos log na 

proliferação de P. acnes após incubação com sobrenadante livre de células de L. 

reuteri por 24 h, além de uma diminuição de 3 ciclos log na proliferação de S. 

epidermides, sendo esse efeito de atividade antimicrobiana relacionada a presença 

de ácidos orgânicos. Por outro lado, quando foi realizada uma co-cultura de L. 

reuteri e P. acnes e S. epidermidis a atividade anti-microbiana para essas cepas não 

foi observada.  

Bowe e colaboradores (2006) constataram que Streptococcus salivarius 

isolados da garganta de 33 pacientes foram capazes de produzir uma bacteriocina 

que inibe o crescimento de P. acnes. A bacteriocina produzida por Lactococcus sp. 

HY 449 inibiu o crescimento de P. acnes ATCC 6919, S. epidermidis ATCC 12228, 

S. aureus ATCC 65389, Strep. pyogenes ATCC 21059 (OH et al., 2006). Kang e 
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colaboradores (2009) observaram que a bactericiona enteriocina produzida por 

Enterococcus faecalis SL-5 possuem atividade antimicrobiana contra P. acnes.  

A produção de substâncias inibitórias por microrganismos pode trazer os 

mesmos benefícios que os antibióticos, porém sem a possibilidade de causar 

resistência bacteriana, demonstrando ser uma característica importante devido a 

capacidade de inibir o crescimento de outros microrganismos sem interferir na 

microbiota normalmente presente na pele (MOTTIN, SUYENAGA, 2018). 

Outro achado importante, foi que em nosso estudo as quinze cepas de BALs 

testadas foram capazes de maior inibição do crescimento de P. acnes através de 

células vivas quando comparadas com o uso do sobrenadante livre células ou das 

células inativadas. Narwal (2016) demonstrou que a atividade antimicrobiana pelo 

método de co-cultura com células viáveis promoveu inibição do crescimento de P. 

acnes em 16,81%. Esse efeito foi superior ao observado quando utilizado o 

sobrenadante livre de células (14,38%) e o lisado de células (11,31%).  

Todas as cepas desse estudo não foram capazes de inibir o crescimento de 

Staphylococcus epidermidis, uma bactéria comensal da pele que atua como um 

probiótico, trazendo benefícios no combate de microrganismo como P. acnes. S. 

epidermidis é capaz de limitar a supercolonização e a resposta inflamatória na pele 

causada pelas diferentes estirpes de P. acnes por meio da liberação de ácido 

succínico, suprimindo a produção de IL-6 e TNF-α induzida por P. acnes pelos 

queratinócitos. Pode também fermentar glicerol produzido naturalmente na pele e 

criar zonas de inibição para repelir colônias de P. acnes (WANG et al., 2013; 

FUCHS-TARLOVSKY, MARQUEZ-BARBA, SRIRAM, 2016, DRÉNO, 2017).  

V.8 Testes de inativação de quatro espécies de BAL. 

A não inativação das cepas pelos métodos de UV, moinho de pérolas e 

sonicador pode ter sido decorrente do efeito positivo do soro de leite nas cepas 

contra agressões físicas decorrentes dos métodos de inativação. Janssen e Busta 

(1973) estudaram a influência dos componentes do leite na lesão, reparação e morte 

de células de Salmonella Anatum no congelamento e descongelamento. Observaram 

que os principais componentes do leite, como lactose, sais e caseína influenciaram 

na diminuição de células inativadas e lesionadas. O fosfato foi o componente de sais 

de leite mais influente, o qual protegeu as células e promoveu o reparo de lesões. 

Porém, foi observado que as proteínas do soro teriam uma influência negativa na 
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viabilidade celular, pois inibiram o reparo enquanto que os outros componentes do 

leite promoveram a reparação da lesão. Por outro lado, estudos recentes têm 

demonstrado que as proteínas do soro não implicam em interferências na viabilidade 

celular. Os estudos que utilizaram componentes do soro de leite, como lactose e 

proteina do soro de leite demonstraram um efeito de proteção dos probióticos contra 

danos e consequentemente a morte da célula bacteriana (BOLLA et al., 2011; CUI et 

al., 2018; KIM et al., 2018), reforçando que as proteínas do soro são capazes, 

também, de ajudar na proteção de células contra danos.  

Guerin e colaboradores (2003) utilizaram proteinas do soro de leite, alginato e 

pectina para microencapsulação de Bifidobacterium bifidum e estudaram o efeito 

protetor dessa microencapsulação em condições simuladas de pH gástrico e 

soluções de sais. Observaram que após 1 hora de incubação em pH 2,5 a contagem 

das células encapsuladas diminuía em 1 ciclo log em comparação com as células 

não encapsuladas que diminuíam em quase 5 ciclos log, demonstrando a 

importância do encapsulamento na viabilidade de células probióticas, apesar do 

custo de produção. 

V.9 Atividade antimicrobiana de quatro espécies de BAL inativadas por 

autoclave. 

O mercado de cosméticos no Brasil é amplo, sendo o terceiro no mercado 

consumidor no mundo (STATISTA, 2017). Destacando no mercado global de 

cosméticos empresas, como L'Oréal Paris, Gillete, Nivea, Clinique e Chanel ( 

RANCOTEUR, 2016). Porém, uma barreira tecnológica é a distribuição e o 

armazenamento de produtos cosméticos refrigerados (SIMMERING, BREVES, 

2009). Assim, o estudo de produtos inativados de probióticos é uma tendência. 

A inativação das nossas cepas de BALs pelo método de autoclave e a 

consequente não atividade anti-acne observada, sugere que o efeito anti-acne das 

BALs avaliadas é termo sensível, e que requer a célula viável para o seu mecanismo 

antimicrobiano.  

Trabalhos vêm demonstrando que a inativação de probióticos por calor 

também pode reter estruturas bacterianas importantes para exercer a alguma 

atividade biológica (KERRY et al., 2018). Cross e colaboradores (2004) 

demonstraram que Lactobacillus casei Shirota inativadas por calor em banho maria 

a 70ºC por 30 min mostraram ter a mesma eficácia na indução de IL-10, mas menos 
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eficaz na indução de algumas citocinas pró-inflamatórias, como IL-12 e TNFα, do 

que as células viáveis em experimentos de cultura in vitro envolvendo a linha celular 

murina de monócitos / macrófagos J774A.1. 

Kim e colaboradores (2013) demonstraram a utilização de L. sakie probio 65 

inativados por autoclave na modulação da resposta imune de dermatite atópica e 

observaram uma diminuição das concentrações séricas de IL-4 e IL-6. Também 

demonstrou que a mesma cepa viável ou inativada inibiu a expressão de 

quimiocinas reguladas por ativação e quimiocinas atraentes de células T cutâneas 

em lesões cutâneas de dermatite atópica. 

Outra técnica utilizada para obter produtos ativos de células probióticas é 

lisar as células probióticas. O estudo de lisados contra acne não foram avaliados 

nesse trabalho, mas alguns estudos vêm demonstrando que o seu uso a partir de L. 

acidophilus e L. bulgaricus para o tratamento da acne podem apresentar uma 

melhoria clínica na condição da pele infectada pela acne (TCHENCKO et al., 2017). 

Lisados de Bifidobacterium longum sp. demonstraram ser capazes de melhorar a 

pele sensível, restabelecendo a barreira microbiota da pele (GUENICHE et al., 

2010). 

V.10 Atividade antimicrobiana de formulação cosmética probiótica e teste de 

estabilidade. 

Estudos do campo de cosmetologia vêm demonstrando que o uso de 

produtos químicos antibacterianos em formulações cosméticas é capaz de destruir a 

microbiota da pele. Assim, há uma preferência do uso de cosméticos naturais, sem 

efeitos colaterais, como reações alérgicas e irritações. Podemos destacar as culturas 

vivas de microrganismos probióticos como os dos gêneros Lactobacillus e 

Bifidobacterium, que possuem altas propriedades antagônicas em relação ao 

patógeno e microflora oportunista (KWON et al., 2014; ROUDSARI et al., 2015; 

TCHENCKO et al., 2017a; NARWAL, 2016; MONTTIN et al., 2018). Trivedi e 

colaboradores (2018) consideram o uso de probióticos e os efeitos da microbiota 

como um conceito inovador no tratamento da acne. Os probióticos podem ser 

utilizados para intensifica o efeito de antibióticos usados  no tratamento da acne. 

A estabilidade de uma população bacteriana viva incorporada em produtos 

cosméticos ainda é um desafio para o transporte e o seu armazenamento. Os 

cosméticos habitualmente não são mantidos refrigerados nem comercialmente nem 
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em casa pelo usuário final (SIMMERING, BREVES, 2009). Nossa formulação 

cosmética não manteve atividade antimicrobiana contra P. acnes quando 

armazenada em temperatura ambiente e, mesmo refrigerada (4oC), não foi possível 

observar atividade antimicrobiana após um mês. O potencial de inibição de P. acnes 

diminuiu possivelmente decorrente da perda da viabilidade das células probióticas. 

Dessa forma, estudos de encapsulação das cepas probióticas são uma perspectiva 

para esse trabalho.  

Os produtos cosméticos não podem conter culturas vivas por conterem um 

alto teor de água, o que se faz necessário o uso de agentes conservantes para a 

não deterioração do produto (TCHENCKO et al., 2017). Os conservantes 

propilparabeno e metilparabeno, por serem usados como antimicrobianos em 

formulações cosméticas, e usados na nossa formulação não apresentaram 

interferência na atividade antimicrobiana da cepa M4. 

Formulações farmacêuticas com células vivas 

Tchencko e colaboradores (2017a) estudaram um produto cosmético 

probiótico com Lactobacillus sp. e Bifidobacterium para tonificação de pele oleosa 

contendo frações de soro azedo e extrato de flores Tagetes patula (59,98 e 40,02%, 

respectivamente). Concluíram que loções probióticas com células vivas, sem adição 

de antimicrobianos e ácido láctico, auxiliam não só para a tonificação da pele mas, 

também, para criar uma barreira natural contra a proliferação de patógenos e outros 

microrganismos diferentes da nossa microbiota da pele.  

Uma solução de 5% de Chamaecyparis obtusa fermentada com 

Lactobacillus sp. foi usada por 8 semanas por 34 pacientes em um ensaio clínico 

duplo-cego de face dividida com uma redução de 65,3% das lesões inflamatórias da 

acne (KWON et al., 2014). Narwal (2016) ao estudar a formulação cosmética 

contendo Lactobacillus helveticus MTCC 5463 em creme do mercado + MTCC 5463 

e creme base + MTCC 5463 observaram que o creme com células viáveis era o que 

maior apresentava atividade antimicrobiana.  

Formulações farmacêuticas com moléculas biotivas 

Há relatos na literatura de formulações farmacêuticas que usaram 

substâncias bioativas provenientes de probióticos. A loção de uso tópico com 

bacteriocina de Enterococcus faecalis, demonstrou ser apta na redução de lesões 
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inflamatórias em mais de 50% quando comparada ao placebo. Os pacientes não 

apresentaram nenhum evento adverso grave como odor, ressecamento da pele, 

eritema e outras irritações (KANG et al., 2009).  

Estabilidade 

Ao estudar a armazenagem dos cremes a temperaturas de 37ºC e 7ºC 

Narwal (2016) demonstrou que a contagem de células viáveis foi maior na menor 

temperatura. Observaram que na temperatura de 7ºC a contagem de células viáveis 

foi de 8,01, 8,34 log UFC/g em creme do mercado + L. helveticus MTCC 5463 e 

creme base + L. helveticus MTCC 5463, respectivamente em comparação com a 

temperatura de 37ºC, onde a contagem de células viáveis foi de 7,31 e 7,53 log 

UFC/g para creme do mercado + L. helveticus MTCC 5463 e creme base + L. 

helveticus MTCC 5463, respectivamente, em até 3 meses de estudo. 

Mecanismo de Ação 

Os probióticos empregados no tratamento da condição acne podem atuar 

diretamente na inibição do crescimento de P. acnes e diminuição da resposta 

inflamatória e, de forma indireta, na suavização dos efeitos colaterais dos 

tratamentos atuais, através da troca por um tratamento menos agressivo (MOTTIN, 

SUYENAGA, 2018). Em um estudo realizado com 45 pacientes que sofriam com 

acne Jung e colaboradores (2013) demonstraram que no uso concomitante de 

probióticos e antibióticos, os probióticos mostraram um efeito anti-inflamatório com 

antibióticos sistêmicos, ao mesmo tempo sendo capazes de reduzir os potenciais 

eventos adversos secundários do uso crônico de antibióticos.  

Streptococcus thermophilus pode aumentar a produção de ceramidas quando 

aplicadas na forma de creme. A fitoesfigosina é um dos esfingolípideos das 

ceramidas que apresentam atividade anti-inflamatória e atividade antimicrobiana 

contra a P. acnes (BERBL et al., 2016). Bifidobacterium longum e L. paracasei foram 

capazes de diminuir a inflamação através da substância P, o qual é um mediador 

primário de amplificação, induzida pelo estresse, que leva à inflamação e à produção 

de sebo na acne. (PAVICIC et al., 2007).  
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VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As cinco espécies de BAL, exceto a cepa DE4 podem ser cultivados em uma 

das diferentes rotações sem interferência no crescimento, porém para a cepa DE4 

houve diferença estatística significativa no crescimento sendo a melhor condição 

sem rotação 

As cinco espécies de BAL foram cultivadas em soro de leite desproteinizados,  

sem apresentar diferença estatisticamente significativa com o soro de leite 

proteinizado, exceto para a cepa DE4 houve diferença estatística significativa no 

crescimento sendo a melhor condição soro de leite proteinizado. 

A produção foi de 1,74 g/L ± 0,055 para a cepa P2, enquanto que para Ca12 

foi de 1,12 g/L ± 0,495. 

No estudo de estabilidade o liofilizado da cepa P2 foi estável até o período de 

três dias, diminuindo a sua viabilidade celular, de apenas 1 ciclo log, após 24 dias, 

quando armazenado em 4ºC. Para a cepa Ca12, a estabilidade é alterada nos 

tempos iniciais de armazenamento, sendo que em um e três dias notamos uma 

diminuição de 1 ciclo log. Quando analisado o período de 24 dias, a queda de 

viabilidade celular foi de 2 ciclos log. 

O estudo de estabilidade demonstrou que o efeito do tempo de 

armazenamento sobre a estabilidade é espécie específico.  

Liofilizados de cepas P2 e Ca12 demonstraram apresentar matéria orgânica 

após análise visual de MEV, sugerindo um possível encapsulamento das cepas 

analisadas por componentes do soro de leite. 

A cepa M5 apresenta melhor capacidade de produção de biofilme 

estatisticamente significativa das quinze cepas.  

Todas as cepas apresentaram capacidade de produção de EPS, exceto 

CAN6. 

A melhor fonte de carbono para a produção de EPS foi a glicose.  

As células viáveis das quinze cepas de BALs não foram capazes de inibir 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e Staphylococcus epidermidis ATCC 12228.  

As células viáveis das cepas M30, M5, P4 e P10 foram as melhores para inibir 

o crescimento de Corynebacterium xerosys ATCC 373 com halos de inibição 

intermédiarios. 
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As células viáveis de todas as cepas, exceto CA12, foram capazes de inibir o 

crescimento de Propionibacterium acnes ATCC 6919 de forma intermediária.  

O sobrenadante livre de células das cepas M13, CAN7, P2 foram as únicas 

que apresentaram poder de inibição de P. acnes, porém de uma pequena inibição.  

Os componentes do soro foram capazes de proteger as cepas contra 

inativações por UV, sonicação e moinho de pérolas mas não foram capazes de 

protegê-las quando se utilizou autoclave. 

O efeito antimicrobiano contra P. acnes não foi devido à produção de ácido, 

peróxido de hidrogênio ou bacteriocinas. 

O efeito antimicrobiano contra P. acnes é termo sensível, sendo necessária a 

viabilidade da célula. 

A formulação cosmética probiótica manteve a característica de inibição contra 

P. acnes durante a estocagem em geladeira por até 15 dias. Em temperatura 

ambiente a atividade antimicrobiana contra P. acnes foi até 7 dias.  

A inibição do crescimento da P. acnes e a não inibição de S. epidermidis abre 

perspectivas para o desenvolvimento de um tratamento alternativo e menos 

agressivo a pele para o tratamento da acne.  
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