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RESUMO 

As bactérias são microrganismos que reúnem o maior número de espécies 
patogênicas para os seres humanos. A bactéria Staphylococcus aureus é o 
patógeno humano mais importante entre os estafilococos por causar doenças 
infecciosas e intoxicações alimentares. Além do sistema de defesa do corpo 
humano, os antibióticos pertencentes ao grupo dos β-lactâmicos são utilizados no 
combate a esse microrganismo, no entanto, o seu uso indiscriminado tem 
selecionado bactérias resistentes à ação desses antimicrobianos, e como 
consequência, surgiram cepas multirresistentes de Staphylococcus aureus, como os 
resistentes à meticilina (MRSA). O MRSA é um dos principais agentes etiológicos de 
infecções hospitalares e responsáveis pelo aumento de morbidade e mortalidade. 
Tratamentos insatisfatórios com drogas antimicrobianas e o consequente fenômeno 
de seleção das bactérias resistentes têm evidenciado a necessidade de se 
desenvolver alternativas para o tratamento das doenças causadas por 
microrganismos multirresistentes. Neste sentido, a atual tendência ao consumo de 
produtos naturais da medicina caseira tem ganhado destaque, assim como é o 
quefir, um simbiótico de probióticos na forma de grãos utilizado na medicina popular 
para o tratamento de diversas enfermidades, inclusive como antimicrobiano. Ao 
fermentar açúcar, os microrganismos dos grãos produzem compostos orgânicos 
como ácidos e bacteriocinas que agem inibindo patógenos. Sendo assim, sabendo-
se da necessidade de se desenvolver e avaliar novos meios de se combater esses 
microrganismos multirresistentes, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 
atividade bactericida do quefir produzido no Vale do São Francisco frente a amostras 
de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Para avaliação da atividade 
antimicrobiana do quefir foram utilizados onze isolados de MRSA que foram 
submetidos à ação da bebida fermentada esterilizada produzida no período de vinte 
e quatro horas de cultivo em açúcar mascavo, em diferentes concentrações. A 
concentração bactericida mínima (CBM) foi determinada como a menor porcentagem 
da solução do quefir que conseguiu matar o inóculo. Foi observada a inibição de oito 
isolados de MRSA e a resistência de três. A redução do pH e a presença de ácidos 
orgânicos e bacteriocinas podem ser considerados como sendo responsáveis por 
essa inibição. Sugere-se que um maior tempo de fermentação poderia aumentar a 
redução do pH e a concentração dos antimicrobianos e, consequentemente, a 
sensibilidade dos isolados de MRSA. Estudos mais detalhados na produção da 
bebida fermentada e com base no potencial antimicrobiano do quefir podem ter um 
grande impacto positivo no controle de microrganismos multirresistentes. 
 
Palavras-chave: Antimicrobiano. Quefir. MRSA. Microrganismos. Resistência. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
The bacteria are microorganisms which gather the highest number of pathogenic 
species to the human been. The bacteria Staphylococcus aureus is the most 
important human pathogen amongst the staphylococci once they cause infections 
and food poisoning. Besides the human body defense system, the antibiotics 
belonging to the β-lactam group are utilized in the combat against such 
microorganism, however, their indiscriminate use has elected resistant bacteria to the 
antimicrobial action and as consequence, multiresistant strains of Staphylococcus 
aureus has emerged as the ones resistant against the methicillin (MRSA). The MRSA 
is one of the most important etiological agents of hospital infections and responsible 
for morbidity and mortality growing rates. Unsatisfactory treatments using 
antimicrobial drugs and the consequential phenomenon of selection of resistant 
bacterial has evidenced the needing of development for disease treatment options 
caused by multiresistant microorganisms. Said that, actual tendency related to 
natural products consumption from home medicine has gained spot, as the Quefir, 
which is a symbiotic of probiotics in the shape of grains utilized in the folks medicine 
for treatments of a variety of diseases, including as antimicrobial. While fermenting 
the sugar the microorganisms in grains produce organic compound as acids and 
bacteriocins which act inhibiting pathogens. Therefore, knowing the need of 
development and evaluation of new methods for combating such multiresistant 
microorganisms, the objective of this research was assess the Quefir’s bacterial 
activity produced in the São Francisco valley based on Staphylococcus aureus 
samples which are resistant against the methicillin. For assessing Quefir’s 
antimicrobial activity, it has been utilized eleven isolated of MRSA which have been 
submitted to the action of sterilized brew produced in period of twenty four hours in 
brown sugar cultivation, in different concentrations. The Minimum Bactericidal 
Concentration (MBC) has been determined as the lowest percentage of Quefir’s 
solution which has managed to kill the inoculum. It was observed the inhibition of 
eight isolated of MRSA and the resistance of three. The pH reduction and the 
presence of organic acids and bacteriocins might be considered as the responsible 
for such inhibition. It is suggested that a higher concentration time of fermentation 
could reduce even more the reduction of pH as well as of antimicrobial concentration 
which consequently would reduce the sensitivity of isolated MRSA. Detailed 
researches in the production of brew and based on the Quefir’s antimicrobial 
potential might have a positive and enormous impact in controlling multiresistant 
microorganisms. 
 
 
Keywords: Antimicrobial. Kefir. MRSA. Microorganisms. Resistance.
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1- INTRODUÇÃO 

 

     As infecções causadas por patógenos deixaram de ser problemas exclusivos 

associados ao ambiente hospitalar e estão se tornando um problema emergente da 

comunidade (GELATTI, 2009). A categoria de microrganismos que reúne o maior 

número de espécies patogênicas para os seres humanos são as bactérias 

(KONEMAN et al., 2008). Estes podem causar dois tipos de doenças: as 

intoxicações microbianas e doenças infecciosas (infecções). A primeira decorre da 

ingestão de toxina elaborada por bactérias contaminantes no alimento antes do 

consumo e a segunda da colonização e multiplicação do patógeno em alguma 

região do corpo (BURTON e ENGELKIRK, 2005; MIMS et al., 2005; e KONEMAN et 

al., 2008). 

     A susceptibilidade às infecções ocasionadas por bactérias, mesmo para 

patógenos oportunistas, se deve à presença de fatores pré-disponentes como 

imunossupressão, antibioticoterapia prolongada, uso de corticoides, tabagismo, 

desnutrição, diabetes mellitus, uso de sondas, ventilação mecânica por mais de 72 

horas, etc., (SOUZA, FREIRE e TAVARES-NETO, 2002; KLEIN e GOULART, 2008). 

     Segundo Sampaio e Rivotti (2007), as bactérias do gênero Staphylococcus 

apresentam tanto espécies com pouca relação com as doenças infecciosas, como 

exemplo: S. epidermidis, S. hominis e S. saprophyticus, residentes na pele, como 

também espécies encontradas em amostras clínicas humanas, sendo o S. aureus o 

patógeno humano mais importante dentro desse gênero (KONEMAN et al., 2008). 

     O S. aureus é uma bactéria de forma esférica, gram-positiva, e apesar de ser 

encontrada frequentemente na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis, 

pode causar desde doenças infecciosas simples (espinhas, furúnculos) a infecções 

graves (pneumonia, meningite e septicemia) (SANTOS et al., 2007). 

     Outros quadros clínicos relacionados às doenças estafilocócicas, ocasionada 

pelo S. aureus, incluem manifestações cutâneas e sistêmicas, sendo as 

manifestações cutâneas: impetigo, foliculite, erisipela, carbúnculos, periporite, 

botriomicose e a síndrome da pele escaldada estafilocócica (SPEE) e as sistêmicas: 

endocardite, osteomelite, periocardite, além da síndrome do choque tóxico, 

relacionado com a produção de toxinas por essas bactérias. 

     Para o tratamento das doenças estafilocócicas utiliza-se antimicrobianos capazes 

de matar ou inibir o crescimento dos patógenos. Os grupos de compostos 
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antibacterianos indicados para o tratamento dessas doenças são: os beta-lactâmicos 

(exemplos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams) e os 

glicolipídeos (exemplo: vancomicina) (MIMS et al., 2005; SAMPAIO e RIVOTTI, 

2007; SANTOS et al., 2007; KONEMAN et al., 2008). 

     A justificativa para a existência de inúmeros antibióticos utilizados no tratamento 

das doenças estafilocócicas se deve ao fato desses patógenos desenvolverem 

resistência aos agentes antibacterianos. Isso representa um sério problema à 

terapêutica, pois a resistência adquirida pelo S. aureus foi gerada por mutações em 

seus genes ou por adquirir genes de resistência de outras bactérias (SANTOS et al., 

2007).  

     Como consequência, ocorre o fenômeno de seleção onde cepas de S. aureus 

que possuem genes de resistência contra à ação dos antimicrobianos não são 

eliminados e passam a ser predominantes e os germes não resistentes (sensíveis) 

são eliminados. O surgimento desse fenômeno de seleção em microrganismos com 

diversos genes de resistência a 2 (duas) ou mais classes de antimicrobianos, 

chamados de multirresistentes, tem incentivado o desenvolvimento de novas 

estratégias para combatê-los, a exemplo do S. aureus resistente à meticilina 

(MINNEMAN e WECKER, 2006; SANTOS et al., 2007; KONEMAN et al., 2008; 

RICE, 2010). 

     Neste sentido, a atual tendência ao consumo de produtos naturais e a sua 

influência na saúde humana, no uso da medicina popular, vêm merecendo lugar de 

destaque nos meios científicos, como relatam Weschenfelder, Wlest e Carvalho 

(2009). 

     Esses produtos medicinais naturais têm sido muito importantes no tratamento 

alternativo e coadjuvante de enfermidades (RAHAL et al., 2001; MOLINA et al., 

2008). 

     Por exemplo, as indústrias químicas têm produzido produtos que aproveitam de 

forma sinérgica a associação entre produtos naturais que são antimicrobianos e 

cicatrizantes (RAHAL et al., 2001). 

     O uso desses produtos na terapia se deve à busca por produtos com maior 

atividade farmacológica, menor toxicidade, maior aceitação pelo organismo humano 

e mais acessíveis à população, pois cerca de 70-80 % da população não tem acesso 

à Assistência Farmacêutica, afirma Carvalho (2004). 
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     Dentre os produtos medicinais que tem sido pesquisados com potencial 

antimicrobiano destaca-se o Quefir, ou kefir, que segundo Schneedorf e Anfiteatro 

(2004) é conhecido na medicina caseira e se constitui em uma bebida fermentada 

por um complexo conjunto simbiótico de microrganismos probióticos na forma de 

grãos, sendo que microscopicamente os grãos apresentam um conjunto 

populacional médio de 40 microrganismos com uma diversidade microbiológica 

superior a 70 cepas. 

     A diversidade microbiológica do quefir depende da fonte de origem dos grãos e a 

quantidade das cepas presentes, bem como os compostos químicos produzidos pela 

fermentação desses depende do substrato, das condições de cultivo, tempo de 

fermentação e outros fatores, dessa forma, grãos cultivados em água açucarada 

podem ter sua composição microbiológica diversificada em territórios distintos. O 

quefir tem sido utilizado para o tratamento de males digestivos, moléstias do trato 

respiratório, arterosclerose, imunomodulador, antitumoral e como antimicrobiano 

para fungos e bactérias (SCHENEEDORF e ANFITEATRO, 2004). Cevikbas et al. 

(1994) encontraram cepas de bactérias isoladas de grãos de quefir que produziam 

uma bacteriocina de amplo espectro de inibição frente a inúmeras bactérias.  

     A inibição do crescimento de bactérias patogênicas, como o S. aureus, por 

bactérias láticas presentes no quefir foi verificado por Tussolini et al. (2009). 

Schneedorf (2012) verificou a inibição total de crescimento do S. aureus na bebida 

fermentada. Sikorska e Smoragiewicz (2013), verificaram a inibição do crescimento 

de  Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) por lactobacilos 

produtores de ácidos e bacteriocinas. 

     Sendo assim, sabendo-se da necessidade de se desenvolver e avaliar novos 

meios de se combater esses microrganismos multirresistentes, fez-se necessário 

avaliar a atividade antimicrobiana do kefir cultivado em água açucarada, sob as 

condições do clima semiárido do Vale do São Francisco, frente a cepas de S. aureus 

resistente à meticilina.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

     Avaliar a atividade bactericida do quefir produzido no vale do São Francisco 

frente a amostras de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. 

 

2.2 Específicos 

     Avaliar a produção do quefir e sua fermentação no período de 24 horas na água 

açucarada nas condições do clima local. 

 

     Determinar a concentração inibitória mínima necessária para matar os patógenos 

utilizando a bebida fermentada no período de 24 horas. 
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3- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Staphylococcus aureus 

     O Staphylococcus aureus é uma bactéria gram positiva, esférica, imóvel, não 

formadora de esporo, piogênica (formadoras de pus), coagulase-positiva 

(significando a que produz a enzima coagulase) e catalase-positiva (significando que 

produz a enzima catalase), que ocorre na forma de células isoladas ou agrupadas 

em pares, tétrades, cadeias curtas, mas predominantemente em grupos 

semelhantes a cachos de uva (BURTON e ENGELKIRK, 2005; MIMS et al., 2005). 

     Essas bactérias podem ser isoladas tanto da natureza quanto da microbiota da 

pele, das mucosas e outros sítios anatômicos dos seres humanos e animais 

(KONEMAN et al., 2008).  

     Couto, Pedrosa e Nogueira (2003) enfatizam a presença desse estafilococo como 

parte da microbiota do trato geniturinário e do trato respiratório superior (fossas 

nasais, nasofaringe e orofaringe). A colonização das narinas por estafilococos chega 

a aproximadamente de 20 a 40% da população, (BURTON e ENGELKIRK, 2005; 

KONEMAN et al., 2008). 

     Também podem estar presentes nos alimentos, no entanto, a presença destes 

são ocasionadas pelas mãos contaminadas dos manipuladores de alimentos 

(COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003). 

     Esta bactéria é frequentemente isolada de amostras clínicas e é sem dúvida é o 

patógeno humano mais importante entre os estafilococos, segundo Koneman et al. 

(2008), por esse motivo o termo infecções estafilocócicas remetem a infecções 

causadas por S. aureus (BURTON e ENGELKIRK, 2005).  

 

3.2 As doenças estafilocócicas 

     As doenças estafilocócicas são doenças que podem ser classificadas em duas 

categorias de doenças: as infecciosas que surgem quando um patógeno coloniza o 

corpo e causa doença e as intoxicações microbianas que surgem quando uma 

pessoa portadora do patógeno adquire a doença pela toxina produzida pela bactéria 

ou quando se ingere a toxina por alimentos contaminados (BURTON e ENGELKIRK, 

2005). 

     Nas doenças infecciosas, apesar do S. aureus constituir parte da microbiota 

humana normal, em condições apropriadas, ele pode ocasionar uma grande 



17 

 

variedade de doenças infecciosas em quase toda parte do corpo, incluindo desde 

infecções cutâneas até doenças sistêmicas potencialmente fatais. As infecções 

cutâneas incluem foliculite, furúnculos, carbúnculos, impetigo, botriomicose, 

periporite, erisipela, hidradenite supurativa, mastite, meningite, infecções 

pulmonares, osteomielite, artrite séptica, piomiosite, pericardite, endocardite e 

infecções de feridas (SCHAECHTER et al., 2002; MIMS et al., 2005; SAMPAIO e 

RIVOTTI, 2007; KONEMAN et al., 2008).  

     Com frequência, o estafilococo é isolado de infecções de feridas pós-cirúrgicas 

que atuam como foco para o desenvolvimento de infecções como a endocardite e a 

mediastinite (SAMPAIO et al., 2000; SOUZA, FREIRE e TAVARES-NETO, 2002). 

     Segundo Schaechter et al. (2002), nas intoxicações microbianas por 

estafilococos, toxinas específicas são produzidas por certas cepas estafilocócicas e 

entre as doenças mais específicas relacionadas a essas toxinas destacam-se a 

síndrome do choque tóxico (SCT) e a síndrome da pele escaldada estafilocócicas 

(SPEE). A primeira é ocasionada pela produção de toxinas específicas a partir de 

áreas localizadas de crescimento dos microrganismos, como infecções de feridas, e 

a segunda, que é uma grave afecção que acomete predominantemente crianças, é 

causada por cepas de infecções triviais desses microrganismos que elaboram uma 

toxina diferente. 

     Na SCT, as exotoxinas, mais comumente a TSST1, envolvem-se em vários 

sistemas orgânicos caracterizados por gerar febre, hipotensão, exantema 

eritematoso acompanhado de descamação da pele. Essa toxina se comporta como 

um super antígeno por se ligar às moléculas do complexo de histocompatibilidade 

principal (MHC) de classe II, resultando na proliferação de células T e da liberação 

de citocinas que ocasionam a síndrome do choque tóxico (MIMS et al., 2005). É 

mais conhecida por sua associação com o uso de absorventes internos por mulheres 

saudáveis, mas também em infecções dérmicas. 

     Na SPEE, também conhecida por “doença de Ritter”, em lactentes, e “necrólise 

epidérmica tóxica”, em crianças mais velhas, cepas de S. aureus produtoras da 

toxina epidermolítica conhecida como exfoliatina ou “exfoliativa” possuem a 

propriedade de destruir as conexões intercelulares de células dérmicas e ocasionar 

a separação da camada superior da epiderme formando grandes bolhas e extensa 

descamação da pele (MIMS et al., 2005; SCHAECHTER et al., 2002). 
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     Ainda nas intoxicações microbianas, a exotoxina estafilocócica, enterotoxina, pré-

formada pelo S. aureus nos alimentos, é ingerida podendo causar doenças com um 

curto período de incubação, de 1 a 6 horas após o consumo, caracteriza-se por 

queixas gastrintestinais, como náusea e vômito, mesmo quando o microrganismo 

não está vivo e a quantidade da exotoxina é muito pequena. A diarreia é menos 

frequente, mas quando apresentada caracteriza-se pela natureza explosiva. Os 

sintomas constitucionais, como febre e calafrios, são incomuns. As cepas de 

estafilococos que apresentam a produção dessas enterotoxinas estão envolvidas na 

maior virulência bacteriana, sendo codificadas por genes plasmidiais 

(SCHAECHTER et al., 2002; MIMS et al., 2005; KONEMAN et al., 2008). 

 

3.3 Fatores de sensibilidade e resistência do hospedeiro às infecções por S. 

aureus 

     “O corpo humano possui um complexo sistema de mecanismos protetores para 

prevenir infecções, envolvendo, o sistema imunológico adaptativo (celular e humoral) 

e o sistema inato de defesa (p. ex., pele, membranas mucosas)” (MIMS et al., 2005). 

     No entanto, a doença de base, a neutropenia, os defeitos nas células brancas, no 

sistema complemento, nas células T ou na produção de imunoglobulina predispõe o 

paciente à infecção estafilocócica (ANVISA, 2007; MINNEMAN e WECKER, 2006). 

     KONEMAN et al. (2008) menciona os fatores que podem predispor o indivíduo a 

graves infecções por S. aureus: 

 Defeitos na quimiotaxia dos leucócitos, tanto congênitos (por 
exemplo, síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de Down, síndrome 
de Job e síndrome de Chediak-Higashi) quanto adquiridos (p. ex., 
diabetes melito, artrite reumatóide) 

 Defeitos na opsonização por anticorpos em consequência da 
presença de hipogamaglobulinemia congênita ou adquirida ou 
deficiências e/ou defeitos dos componentes do complemento 
(especialmente C3 e C5) 

 Defeitos na destruição intracelular das bactérias após 
fagocitose, devido a incapacidade de ativação do sistema oxidase 
ligado à membrana, resultando na ausência de peróxidos e 
superóxido de vacúolos fagocíticos (p. ex., doença granulomatosa 
crônica, leucemia linfoblástica e leucemia mielógena tanto aguda 
quanto crônica) 

 Lesões cutâneas (p. ex., queimaduras, incisões cirúrgicas, 
eczema) 

 Presença de corpos estranhos (p. ex., suturas, linhas 
intravenosas, próteses) 

 Infecção por outros agentes, particularmente vírus (p. ex., 
influenza) 
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 Doenças subjacentes crônicas, como neoplasias malignas, 
alcoolismo e cardiopatia 

 Administração profilática ou terapêutica de antimicrobianos. 
 

     Outros fatores predisponentes da infecção por S. aureus são: tabagismo, uso de 

sondas e ventilação mecânica por mais de 72 horas (KLEIN e GOULART, 2008; 

SOUZA, FREIRE e TAVARES-NETO, 2002). 

     MIMS et al. (2005) mencionam que a desnutrição, infecções imunossupressoras 

como as associadas ao HIV, neoplasias do sistema linfoide, que induzem a um 

estado de imunorreatividade reduzido, o tratamento de doenças com radioterapia, 

que afeta a proliferação das células linfoides, e fármacos que induzem a leucopenia 

(como corticosteroides e agentes citotóxicos), são causas que induzem à 

imunossupressão e a consequentemente suscetibilidade às infecções 

estafilocócicas. 

 

3.4 Epidemiologia da infecção por S. aureus MRSA. 

     Na atualidade o MRSA é um dos principais agentes etiológicos de infecções 

hospitalares na CTI e as taxas de resistência chegam a 50%. Muitas das vezes 

estes isolados resistentes estão no hospedeiro no momento da internação, mas tem 

o seu crescimento favorecido pela seleção exercida pelo uso de antibióticos 

(COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003). 

     Os estafilococos multirresistentes são introduzidos no ambiente hospitalar, 

principalmente, por pacientes com infecções adquiridas na comunidade (GELATTI, 

2009). A sua transmissão ocorre de paciente para paciente, por meio das mãos dos 

profissionais de saúde ou de equipamentos contaminados. Essa transmissão tem 

sido o maior fator para o aumento na incidência de infecções causadas por estas 

bactérias, estando relacionada a surtos em diversas áreas do ambiente hospitalar, 

inclusive em berçários (COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA., 2003; ANVISA, 2007). 

     Apesar da nasofaringe dos profissionais de saúde ser reservatório e fonte de 

contaminação do S. aureus, raramente, em infecções de pacientes queimados, a 

nasofaringe é fonte de infecção estafilocócica (COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 

2003). 

     Entre os principais fatores de risco para aquisição da doença estafilocócica por 

MRSA estão: tempo de hospitalização, severidade da doença de base, quantidade 

de cirurgias ou procedimentos invasivos e exposição prévia, prolongada ou abusiva 
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a antibióticos. Entre as medidas de controle para se evitar a seleção de bactérias 

resistentes e a contaminação desses em ambientes hospitalares estão: controle de 

uso dos antibióticos, vigilância de exames microbiológicos, lavagem das mãos e 

utilização de barreiras físicas como luvas e máscaras (COUTO, PEDROSA e 

NOGUEIRA, 2003; ANVISA, 2007). 

 

3.5 A resistência aos antimicrobianos 

     O termo agente antimicrobiano refere-se a compostos sintetizados no laboratório, 

e o termo antibióticos a compostos químicos naturais produzidos por microrganismos 

(produzidos por fermentação, por exemplo), ambos utilizados para suprimir o 

crescimento de outros microrganismos (MINNEMAN e WECKER, 2006). 

     Comumente, o termo antimicrobiano é utilizado para se referir a quaisquer 

compostos, sejam sintéticos ou naturais. 

     As bactérias são vulneráveis, ou seja, sensíveis a esses agentes antimicrobianos 

que possuem a propriedade de serem bactericidas ou bacteriostáticos. O patógeno 

S. aureus é combatido por bactericidas que inibem a síntese do peptidoglicano, 

constituinte da parede celular das bactérias e responsável pela integridade da 

parede bacteriana. Alguns desses antibióticos pertencem aos grupos dos β-

lactâmicos, que são divididos em: penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e 

carbapenemos, e ao grupo dos glicopeptídeos, representados pela vancomicina e a 

teicoplatina (ANVISA, 2007; MINNEMAN e WECKER, 2006).  

     No entanto, quando um patógeno não se mostra sensível à ação dos 

antimicrobianos significa que ocorreu resistência. A resistência aos antimicrobianos 

é consequência natural da seleção resultante do uso desses, podendo ser natural 

(intrínseca) ou adquirida. A resistência natural ocorre quando não há nenhuma ação 

contra a bactéria mesmo na primeira exposição ao antimicrobiano, causada pela 

inabilidade natural dos antibióticos em aderir ao local de seu alvo. A resistência 

adquirida ocorre devido à mutação de informação genética existente ou à obtenção 

de novos genes que conferem resistência, sendo estes propagados por plasmídios, 

transposons e bacteriófagos (COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003; MINNEMAN 

e WECKER, 2006). 

     A resistência a drogas resulta de mudanças genéticas nesses microrganismos 

que os torna tolerantes a uma certa quantidade de antibiótico, que normalmente 

inibiria o seu crescimento (TORTORA, FUNKE e CASE, 2012). 
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     Muitas cepas de S. aureus tornaram-se resistentes aos β-lactâmicos devido à 

aquisição de elementos genéticos transmitidos por plasmídios, que codificados 

produzem enzimas chamadas β-lactamases (KONEMAN et al., 2008; KLEIN e 

GOULART, 2008). 

     Os plasmídios (moléculas de DNA extracromossômico das bactérias) são os 

maiores responsáveis por transmitir os múltiplos genes de resistência a diversos 

antibióticos pelo fato do material genético plasmidial ser facilmente transferido de 

uma bactéria a outra por meio da conjugação, facilitando a transferência de vários 

plasmídios que podem possuir genes de resistência diferentes (COUTO, PEDROSA 

e NOGUEIRA, 2003; MIMS et al., 2005; KONEMAN et al., 2008).  

     Através da aquisição desses novos genes, as bactérias passam a utilizar os 

mecanismos de resistência, adquiridos geneticamente, para sobreviver à ação 

bactericida dos antimicrobianos. Os mecanismos incluem: inativação enzimática, 

alteração da permeabilidade, alteração do receptor do antimicrobiano, retirada ativa 

da droga do meio intracelular, alteração do receptor do antibiótico e alteração do 

sistema metabólico (COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003, MINNEMAN e 

WECKER, 2006; ANVISA, 2007; BURTON e ENGELKIRK, 2005; KONEMAN et al., 

2008).    

     Na tentativa de reverter este problema, foram produzidas, no final da década de 

1960, a classe das penicilinas resistentes às penicilinases, surgindo novos 

antimicrobianos que incluem a meticilina e a oxacilina. No entanto, após a introdução 

desses fármacos, surgiram cepas de S. aureus resistentes à meticilina (SARM), mais 

comumente denominadas de MRSA “Methicillin Resistant S. aureus” (KONEMAN et 

al., 2008; KLEIN e GOULART, 2008; MINNEMAN e WECKER, 2006). 

     A importância dada ao MRSA deve-se à sua infecção gerada, pois apresenta 

manifestação clínica similar e virulência compatível à infecção causada por patógeno 

sensível, no entanto, ocorre o aumento de morbidade e mortalidade por esse 

microrganismo (ANVISA, 2007). 

     Pode-se avaliar se um S. aureus é resistente à meticilina pela presença do gene 

mecA no cromossomo que confere resistência a toda classe dos β-lactâmicos. Este 

gene está relacionado à produção de proteínas especificas PBP 2a (Penicillin-

Binding Protein) que tem como função dar rigidez à parede celular, mas que 

possuem pouca afinidade para se ligar ao antibiótico. Assim, o antibiótico β-

lactâmico não consegue se ligar e inativar essa proteína, consequentemente a 
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parede celular continua íntegra e a bactéria viva (SANTOS et al., 2007; KONEMAN 

et al., 2008). 

     A resistência a esta classe é um problema clínico comum e está crescendo 

dramaticamente, pelo fato de não ser mediada somente pela β-lactamase, mas 

também por proteína ligadora de penicilina alterada, denominada PBP 2ª, ou pela 

permeabilidade reduzida ou efluxo ativo das drogas das bactérias resistentes. Esses 

mecanismos de defesa associados ao uso do antibiótico meticilina, que elimina 

somente as bactérias sensíveis, ocasionou a emergência de cepas MRSA, como 

também a resistência qualquer β-lactâmico atualmente disponível (MINNEMAN e 

WECKER, 2006). 

     A emergência de microrganismos resistentes a diversas classes de 

antimicrobianos, chamados de multirresistentes, é um grave problema que atinge os 

hospitais brasileiros. A exemplo de unidades de terapia intensiva de hospitais da 

cidade de São Paulo que apresentavam, em 2006, cepas de S. aureus resistente em 

mais de 50% dos pacientes. O critério comumente utilizado para definir bactéria 

multirresistente é a resistência a 2 (duas) ou mais drogas de classes distintas 

(ANVISA, 2007; COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003). 

     Essa merecida atenção, nos últimos anos, se deve não somente à detecção 

dessas bactérias multirresistentes em pacientes de hospitais de grande porte, mas 

também a pequenas instituições de saúde e até mesmo de infecções oriundas da 

comunidade. Dessa forma, tornou-se claro que hoje em dia os indivíduos da 

comunidade e fora das instituições de saúde também correm risco adquirir MRSA 

(KONEMAN et al. 2008; COUTO, PEDROSA e NOGUEIRA, 2003). Isso se deve ao 

uso rotineiro e por vezes inadequado dos antibióticos tanto em hospitais como em 

domicílio. Esse fato têm sido determinante na emergência de infecções por cepas 

multirresistentes. 

 

3.6 A utilização de terapias alternativas 

     Tratamentos insatisfatórios com drogas antimicrobianas e o consequente 

fenômeno de seleção das bactérias resistentes têm evidenciado a necessidade de 

se desenvolver alternativas para o tratamento das doenças causadas por 

microrganismos multirresistentes (SILVA et al., 2014). 

     Neste sentido, a atual tendência ao consumo de produtos naturais e a sua 

influência na saúde humana, no uso da medicina popular, bem como a procura por 
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produtos naturais com atividade antibacteriana para o tratamento preventivo tem 

merecido destaque nos meios científicos, principalmente com o advento de cepas 

multirresistentes a antibióticos (WESCHENFELDER, WLEST e CARVALHO, 2009; 

JUIZ, ALVES e BARROS, 2010). 

     Muitas doenças têm sido combatidas com a utilização de produtos da medicina 

tradicional, também chamada de caseira. Os extratos vegetais e os probióticos têm 

sido testados como potenciais alternativas aos antibióticos (UTIYAMA, 2006).  

     Como exemplos de utilização desses produtos, plantas medicinais que em 

associação a dentifrícios ou colutórios bucais tem sido estudadas e utilizadas na 

saúde bucal (MOLINA et al., 2008). Enxaguantes bucais à base de compostos de 

origem vegetal são utilizados como agentes antimicrobianos, por diminuir o número 

de microrganismos patogênicos na cavidade oral e como auxílio na remoção, 

redução e controle do biofilme subgengival (MARINHO e ARAÚJO, 2007; JUIZ, 

ALVES e BARROS, 2010). Feridas também têm sido tratadas com pomadas à base 

de produtos compostos de extratos vegetais com ação anti-séptica e cicatrizante 

(RAHAL et al., 2001). Os probióticos podem atuar por exclusão competitiva com 

outros microrganismos, estimulando o sistema imune, melhorando a nutrição, 

neutralizando enterotoxinas e agindo como antimicrobiano direto (SCHNEEDORF e 

ANFITEATRO, 2004; UTIYAMA, 2006). 

     O uso da fitoterapia e dos produtos biológicos da medicina tradicional são cada 

vez mais importantes no meio científico (WESCHENFELDER, WLEST e 

CARVALHO, 2009).  

     A importância dessas alternativas para a saúde se deve à grande utilização, pela 

população, desse tipo de medicina. “É estimado pela Organização Mundial de Saúde 

que aproximadamente 88% da população de países em desenvolvimento fazem uso 

da medicina tradicional”, isso se deve ao fato da droga vegetal ser um produto 

melhor tolerado pelo organismo, ser mais econômico, podendo beneficiar um 

número bem maior de pacientes, afirma Carvalho (2004) e ainda acrescenta que 

deve-se reconhecer que, em inúmeros casos, a terapia alternativa e/ou 

complementar, que se utiliza de produtos biológicos ou plantas medicinais, tem 

vantagens inegáveis, apesar de no estágio atual da farmacoterapia, não caber 

substituir, por métodos alternativos de terapia, os fármacos eficientes de que se 

dispõem para o tratamento de muitas doenças. 



24 

 

     No entanto, a dificuldade em se identificar agentes antimicrobianos com atividade 

confiável contra esses patógenos causadores de enfermidades tem levado a um 

aumento da pesquisa baseada na medicina tradicional, principalmente na população 

de microrganismos resistentes, a fim de se identificar melhores estratégias para o 

controle de infecções e antimicrobianos (RICE, 2010) 

     Avanços na pesquisa podem levar a novas estratégias para prevenir infecções e 

reduzir a pressão de seleção dos antimicrobianos com a utilização de novas terapias 

desenvolvidas com base nos probióticos (HARBARTH e SAMORE, 2005). Isso faz 

dos probióticos um campo muito interessante para a pesquisa (ALVAREZ-OLMOS e 

OBERHELMAN, 2001). 

     E nesta primeira década do século XXI, a necessidade de novos agentes com 

atividade contra os agentes patogênicos multirresistentes tornou-se cada vez mais 

evidente, pois são patógenos contra os quais não se têm tratamento eficaz e que 

são agora isolados rotineiramente em alguns hospitais e que grandes empresas 

farmacêuticas não estão investindo na busca por novas drogas por avaliarem não 

ser suficientemente rentável, pelo fato das drogas logo tornarem ineficientes (RICE, 

2010). 

     Agora, mais do que nunca, é essencial desenvolver soluções contra os 

patógenos que são resistentes e para os que ainda não são, a fim de combater 

esses microrganismos considerados panrresistentes (BOUCHER et al., 2009). 

 

3.7 O Quefir 

     Conhecido na medicina caseira, o quefir, ou kefir, constitui uma bebida 

fermentada (BF) por um complexo conjunto simbiótico de microrganismos 

probióticos mantidos encapsulados por uma rede polissacarídica sob a forma de 

grãos gelatinosos. Esses são geometricamente semelhantes à inflorescência da 

couve-flor (Figura 1) com dimensões que variam em cerca de 3 milímetros a 2 

centímetros de diâmetro, dependendo das condições de cultivo. Por possuir 

características probióticas, significa que a injesta contendo certa quantidade de 

microrganismos viáveis é capaz de exercer efeitos benéficos, independentemente da 

nutrição de base. Popularmente o quefir tem sido utilizado para o tratamento de 

diversos males digestivos, moléstias do trato respiratório, como antimicrobiano e 

outros (HERTZLER e CLANCY, 2003; SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; 

SCHNEEDORF, 2005; FARNWORTH, 2005). 
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Figura 1 - Grãos de quefir.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

     Quefir é um termo de etimologia turca keif, que significa bem-estar ou sentir bem. 

Sua origem é das montanhas do Cáucaso, nordeste da Rússia, do Tibet e da 

Mongólia. Até o momento não está caracterizada a origem evolutiva dos grãos de 

quefir, no entanto, sabe-se que os grãos só se originam da multiplicação e da 

repartição de grãos pré-existentes, mecanismo similar ao da gemulação, 

ocasionando no aumento da sua quantidade (biomassa) à medida que se multiplica 

(SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; WESCHENFELDER, WLEST e 

CARVALHO, 2009). 

 

3.8 Características microbiológicas/probióticas 

     Microscopicamente, os grãos apresentam um conjunto populacional médio de 40 

microrganismos, entre bactérias e leveduras fermentadoras, mas com diversidade 

microbiológica superior a 70 cepas. Esses microrganismos vivem em relação de 

simbiose dependente, no qual a sobrevivência de um assegura a longevidade do 

outro (SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004). 

     Essa diversidade microbiológica dos grãos de quefir depende, principalmente, da 

região geográfica de origem (HERTZLER e CLANCY, 2003), sendo o número 

desses microrganismos e a proporção de espécies dependentes do substrato, das 

condições de cultivo utilizadas, do tempo de utilização e das técnicas de 

manipulação, permitindo assim, que uma mesma amostra de grãos varie em 



26 

 

diversidade e predominância de espécies, por exemplo, o cultivo de uma mesma 

amostra de grãos em leite ou água açucarada (WSZOLEK et al., 2001; 

SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; WITTHUHN et al., 2004; GUZEL-SEYDIM et 

al., 2005). 

     Geralmente, encontram-se distribuídos nos grãos uma média de 60-62% de 

bacilos, 16-20% de leveduras e 11-12% de estreptococus. As características do 

produto fermentado e o equilíbrio da microbiota do quefir são consequência, 

aparentemente, da heterogeneidade dos grãos de quefir. Os lactobacilos e os 

lactococos que propiciam o desenvolvimento de rápida acidez por produzirem o 

ácido lático como principal produto do metabolismo, sendo o primeiro também 

responsável pela produção do polissacarídeo quefirano, um dos polissacarídeos 

responsáveis pelo encapsulamento do quefir. Leuconostocos que contribuem para o 

aroma e sabor da bebida. As bactérias do gênero Acetobacter sp., produtoras de 

ácido acético, desempenham papel na manutenção da simbiose na microflora dos 

grãos e das características na consistência e viscosidade da bebida. Leveduras 

distribuem-se mais nos grãos do que na bebida, também desempenhando papel na 

simbiose dos grãos, na produção de gás carbônico e no aroma e sabor 

(SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; SCHNEEDORF, 2005; MOREIRA et al., 

2008). 

     Outros gêneros de bactérias e leveduras, além dos citados acima, podem estar 

presentes em menor ou maior proporção como: Enterobacter, Streptococcus, 

Bifidobacterium, Gluconobacter, Kloeckera, Kluyveromices, Chryseomonas, 

Sacharomyces, Hanseniaspora, Toruspola, Kazachstania e Zygosaccharomyces 

(Figura 2) (BERGMANN et al., 2010; PUERARI, MAGALHÃES E SCHWAN, 2012; 

SCHNEEDORF, 2012) 

 

Figura 2 - Principais microrganismos dominantes encontrados em grãos de quefir.  
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Fonte: Schneedorf e Anfiteatro (2004). 

 

     Os microrganismos do quefir podem realizar a dupla fermentação de vários 

substratos e os produtos finais (compostos químicos) dessa dependem dos 

microrganismos que os produz, do substrato e das enzimas que estão presentes e 

ativas. Essa dupla fermentação: alcoólica e ácida, realizada por esses 

microrganismos resulta na produção de uma bebida levemente ácida, com pH 

variando entre 4,2 a 5,5, ou menor dependendo do tempo de fermentação e da 

temperatura, como também de bebida rica em compostos tais como: ácidos 

orgânicos, entre eles: ácido orótico, cítrico, pirúvico, lático, úrico, acético, propiônico, 

glicônico, butírico, hipúrico, fórmico, isobutírico, caproico, cáprico, caprílico e láurico, 

dióxido de carbono, etanol, acetaldeído, diacetila, vitaminas do complexo B como: 

B1, B12, biotona, niacina (B4) e pirodoxina (B6), vitamina K, cálcio, manganês e 

aminoácidos, polissacarídeos. Todos esses compostos conferem à bebida 

características organolépticas singulares (HERTZLER e CLANCY, 2003; 
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SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; TORTORA, FUNKE e CASE, 2012). Durante 

a produção da bebida fermentada, a produção desses compostos químicos é maior 

quando combinados com essa diversidade de microrganismos (THAMER e PENNA, 

2005). 

     A presença desses diversos microrganismos vivos caracteriza o quefir como um 

probiótico, pois quando administrado em quantidades adequadas é capaz de conferir 

benefícios à saúde do hospedeiro que o consome (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2001; WESCHENFELDER, WLEST e CARVALHO, 2009). 

 

3.9 Produção 

     Os grãos do quefir são cultivados comumente em água açucarada, leite ou suco 

de frutas, entre outros, adquirindo a coloração dependendo desses substratos em 

que são cultivados (Figura 3), em temperatura ambiente ou sob refrigeração, em 

metabolismo fermentativo de 10 até 72 horas (h) ou mais (HERTZLER e CLANCY, 

2003; FARNWORTH, 2005).  

 

Figura 3 - Quefir cultivado em leite (à esquerda) e água açucarada (à direita). 

 

Fonte: http://www.kefir.50webs.org/kefir_de_agua.htm 

 

     À medida que ocorre a fermentação, pequenos grãos de consistência gelatinosa 

vão se multiplicando e crescendo às custas do substrato nutritivo, de modo similar à 

gemulação, até atingir um tamanho maior, grão matriz, de onde novos pequenos 

grãos são desprendidos reiniciando o processo. Em meio de cultura contendo 

solução aquosa de açúcar mascavo como substrato, pode-se utilizar de 50 a 200 
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gramas (g) de açúcar mascavo para cada um litro (L) de água, em recipientes de 

plástico, vidro ou cerâmica com quantidades de grãos suficientes para preencher 2 a 

10 % do peso final. Esse método tradicional de cultivo segue a metodologia russa. 

Recipientes de metal devem ser descartados por poder gerar corrente elétrica ou 

inibir funções enzimáticas e utensílios como colher e garfo podem romper os grãos 

(SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; SCHNEEDORF, 2012). 

     A quantidade de quefir produzido depende das condições de cultivo, sendo 

assim, os fatores que influenciam a produção dos grãos e dos compostos químicos 

são: a viabilidade dos grãos, as condições de temperatura e armazenamento, tempo 

de fermentação, substrato nutritivo, qualidade da água, condições de oxigenação e 

manipulação adequada (GUZEL-SEYDIM et al., 2005; FARIA, BENEDET e LE 

GUERROUE, 2006). 

     No Brasil o quefir é muito desconhecido se restringindo a algumas famílias que 

obtiveram de outras, por doação, dos grãos excedentes. Essa forma de distribuição 

é responsável pela utilização do quefir em vários territórios (ANFITEATRO, 2000; 

FARNWORTH, 2005; WESCHENFELDER, WLEST e CARVALHO, 2009). 

     Atualmente, a produção do quefir encontra-se distribuída por todo o mundo em 

escala comercial em produtos da indústria alimentícia como leite fermentado, 

iogurte, queijos, requeijões e pastas, entretanto, produtos como o iogurte europeu, o 

Kishk egípcio, o Actimel® bélgico, o Yakult® japonês são elaborados e 

comercializados com um número pequeno e combinado de cepas bacterianas e 

leveduras com propriedades probióticas, por exemplo, Lactobacillus lactis, 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophillus, 

Lactobacillus casei, Lactococcus cremoris, Bifidobacterium, Candida quefir, 

Kluyveromices bulgaricus, entre outras (SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004). 

     Na Alemanha, o quefir industrial não possui características estáveis, o que fez 

com que existissem diferenças evidentes entre os produtos com lotes diferentes de 

uma mesma empresa como também de empresas diferentes. Isso torna 

extremamente difícil estabelecer critérios de qualidade para o quefir por conta de sua 

heterogeneidade (SCHAUFF e WERNER, 1985). 

     Por possuir microrganismos fermentadores fazendo parte da microbiota natural 

do quefir, a bebida é levemente efervescente e espumosa, devido à produção de 

compostos químicos que não só dão as características sensoriais próprias da 

bebida, mas também atuam como fonte de energia e como estímulo próprio de 
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crescimento e produção de mais compostos (WITTHUHN et al., 2004; THAMER e 

PENNA, 2005). 

 

3.10 Características terapêuticas gerais do quefir  

     O quefir tem sido utilizado desde tempos imemoriais por influência benéfica dos 

probióticos nos diversos sistemas biológicos. De modo geral, o uso do quefir tem 

eficiência comprovada em casos isolados, in vitro e in vivo, como um redutor na mal 

absorção de nutrientes, como antimicrobiano, imunomudulador e antitumoral. Os 

primeiros registros do emprego terapêutico da bebida probiótica data da década e 70 

no tratamento de ulceras pépticas e duodenais pelo pesquisador russo Batinkov 

(KOPP-HOOLIHAN, 2001; SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004). 

     Sobre a microbiota intestinal humana, esses microrganismos viáveis, em número 

suficiente, atuam por implantação ou colonização gerando efeitos antagônicos, 

competitivos e imunológicos neste sítio resultando em um aumento da resistência 

contra patógenos e exercendo efeitos benéficos ao hospedeiro por impedir que 

germes potencialmente patogênicos gerem diarreia e desequilíbrio da microbiota 

intestinal (SCHREZENMEIR e VRESE, 2001; WESCHENFELDER, WLEST e 

CARVALHO, 2009).   

     Culturas bacterianas probióticas estimulam a multiplicação de bactérias 

benéficas, ao passo que prejudica a proliferação de bactérias potencialmente 

patogênicas pelo mecanismo denominado ``exclusão competitiva´´, gerando uma 

competição por sítios de adesão, nutrientes e/ou produção de compostos 

antimicrobianos, bem como reforçando os mecanismos naturais de defesa do animal 

hospedeiro (PUUPPONEN-PIMIÄ et. al., 2002; SAAD, 2006). Pacientes com o 

sistema de defesa comprometido por ocasião de infecções, como o vírus da 

imunodeficiência humana, apresentam diarreias graves e o uso de probióticos têm 

sido utilizados para tratar esses distúrbios intestinais, (KAUR, 2009). 

     Saad (2006) comenta os benefícios atribuídos à ingesta de probióticos: 

 Controle da microbiota intestinal; estabilização da microbiota 

intestinal após o uso de antibióticos; promoção da resistência 

gastrintestinal à colonização por patógenos; promoção da 

digestão da lactose em indivíduos intolerantes à lactose; 

estimulação do sistema imune; alívio da constipação; aumento 

da absorção de minerais e produção de vitaminas. Embora ainda 
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não comprovados, outros efeitos atribuídos a essas culturas são 

a diminuição do risco de câncer de cólon e de doença 

cardiovascular. São sugeridos, também, a diminuição das 

concentrações plasmáticas de colesterol, efeitos anti-

hipertensivos, além de efeitos inibitórios sobre a mutagenicidade. 

     O quefir tem sido utilizado para estimular a absorção e a biodisponibilidade de 

nutrientes, pois foi observado efeitos benéficos como ganho de peso e aumento se 

ácidos graxos essenciais na dieta de bebês prematuros que haviam consumido leite 

materno suplantado com quefir. Também foi observado melhor digestibilidade de 

carboidratos e de proteínas, com consequente ganho de massa, na injesta de quefir 

com alimentos de animais. Isso se deve pelo fato da hidrólise enzimática das 

bactérias do quefir poder promover uma melhoria no metabolismo de carboidratos e 

proteínas bem como aumentar a liberação de aminoácidos e lipídeos (KOPP-

HOOLIHAN, 2001; SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004, SAAD, 2006).  

     A deficiência de digestão da lactose traz vários desconfortos como cólicas, 

inchaço abdominal, diarreia, no entanto as bactérias probióticas presentes nos grãos 

de quefir produzem a D-galactosidase, a lactase bacteriana, que digere este 

carboidrato, melhorando a tolerância à lactose e os sintomas causados (KAUR, 

2009). 

     O quefir reduziu o teor de lactose em 30% em leite acondicionado com quefir, 

provavelmente, a melhor absorção da lactose a partir de iogurte por indivíduos 

intolerantes à lactose se deve a essa redução. Também foi observado aumento do 

teor de galactose venal em cobaias alimentadas com lactose e grãos frescos e 

desintegrados. O consumo de produtos lácteos fermentados por bactérias 

apropriadas como S. thermophilus, L. delbrueckii ssp. bulgaricus é recomendado 

para indivíduos com intolerância à lactose (KOPP-HOOLIHAN, 2001; 

SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004, SAAD, 2006). 

     Os probióticos têm sido indicados na terapia e prevenção de alergias e no 

estímulo do sistema imune. Apesar do mecanismo exato pelo qual os probióticos 

induzem a modulação imune ainda não estar bem estabelecido, um possível 

benefício da administração de cepas probióticas no início da vida pode ser atribuído 

ao estímulo precoce do sistema imune inato de recém-nascidos privados de 

estímulos microbianos externos (KAUR, 2009). 
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     Outro possível benefício da modulação imune dos probióticos é a de reações 

alérgicas a alimentos por funcionar como uma barreira da mucosa intestinal e 

atenuar as reações de hipersensibilidade em pacientes com alergia a alimentos, 

funcionado como um meio de prevenção a indivíduos alérgicos (SAAD, 2006). 

     Recentemente, indicações dos probióticos como possível redutor de riscos para 

osteoporose, obesidade, diabetes tipo 2 e alívio dos sintomas associados com o 

envelhecimento, fadiga e autismo foram realizadas (KAUR, 2009).  

     Para garantir um efeito benéfico contínuo, os probióticos devem ser ingeridos dia 

após dia e o fato do quefir apresentar a quase totalidade dos probióticos presentes 

nos produtos comerciais, por si, justifica o potencial emprego do quefir como um 

probiótico (SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; SAAD, 2006). 

 

3.11 Atividade antimicrobiana do quefir 

     Os probióticos do quefir têm sido eficazes na prevenção e alívio da diarreia 

causada por patógenos, pois serve como barreira nas mais diversas formas de 

infecção bacteriana. Foi verificada significativa redução de infecções intestinais em 

crianças suplantadas com quefir na dieta, em comparação com a dieta tradicional, 

de acordo com Schneedorf e Anfiteatro (2004).  

     A utilização dos probióticos em combinação com antibióticos tradicionais nas 

doenças diarreicas causadas por infecções bacterianas demonstrou maior eficácia 

no tratamento, quando comparado somente com o uso do antibiótico. Como também 

a diminuição da duração da diarreia causada por rotavírus em crianças (KAUR, 

2009). 

     Probióticos podem promover uma melhor qualidade da saúde urogenital em 

mulheres, pois assim como bactérias e fungos exógenos podem colonizar o trato 

urogenital por invasão ou por desequilíbrio da flora urogenital, os lactobacilos 

probióticos quando administrados oralmente podem atuar por imunoestimulação ou 

impedindo a colonização de patógenos (VRESE e SCHREZENMEIR, 2002). Foi 

observada diminuição da recorrência de infecções causadas por Candida e vaginose 

bacteriana quando esses probióticos estavam presentes na microbiota urogenital, 

devido, possivelmente, ao reequilíbrio da microbiota (KOPP-HOOLIHAN, 2001). 

     Os probióticos podem ser utilizados como tratamento profilático de infecções de 

Helicobacter pylori (KAUR, 2009) e como redutor da atividade ulcerativa desta 



33 

 

bactéria (SAAD, 2006). Segundo Schneedorf e Anfiteatro (2004), o H. pylori parece 

sobreviver menos de 24 h quando em contato com culturas de quefir. 

     Avaliando a taxa de sobrevivência de Salmonella spp. em produtos lácteos, Alm 

(1983) observou a inibição de crescimento deste após uma hora em contato com 

quefir misturado ao suco gástrico. Esse efeito de inibição desaparecia quando a 

Salmonella spp. e o quefir não eram combinados ao suco gástrico, mostrando, 

assim, um efeito sinérgico da microbiota exógena do quefir com a microbiota 

humana.  

     Alvarez-Olmos e Oberhelman (2001) mencionam um relato de caso no Japão de 

mulher de 68 anos infectada por MRSA que foi tratada com sucesso com uma 

preparação de probióticos. 

     Entre os possíveis mecanismos da ação antimicrobiana do quefir estão: a 

exclusão competitiva, onde ocorre competição por receptores no sítio de adesão na 

superfície do epitélio intestinal e competição por nutrientes; a alteração do 

metabolismo microbiano pelo aumento ou diminuição da atividade enzimática; o 

estímulo da imunidade através da elevação dos níveis de anticorpos e atividade dos 

macrófagos; a supressão do número de células patogênicas viáveis pela produção 

de compostos antimicrobianos, tais como ácidos orgânicos (por ex., ácido acético, 

lático) e bacteriocinas, que quando acumulados podem inibir diretamente o 

crescimento de microrganismos prejudiciais (SAAD, 2006; KAUR, 2009). E ainda a 

produção de surfactantes produzidos por Lactobacillus spp. que inibem a adesão de 

agentes patogênicos entéricos (VRESE e SCHREZENMEIR, 2002). 

     A característica antimicrobiana do quefir se deve, segundo Faria, Benedet e Le 

Guerroue (2006), aos microrganismos ácido-láticos presentes na microbiota do 

quefir que pela fermentação dos carboidratos produz ácidos orgânicos que 

modificam o pH do meio de cultivo, impedindo o desenvolvimento de bactérias 

indesejáveis  

     Segundo Schneedorf e Anfiteatro (2004), em um primeiro momento, a inibição de 

microrganismos patogênicos parece estar associada ao efeito bactericida e 

bacteriostático de lactato e acetato, sendo o primeiro mais eficiente que o segundo, 

além da síntese de bacteriocinas. 

     Os ácidos orgânicos, especialmente na forma de misturas, têm sido pesquisados 

como promotor de crescimento na alimentação animal, mas também como 

antimicrobiano. Alguns ácidos de cadeia curta como o cítrico, acético, propiônico, 
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butírico, lático, fórmico, entre outros, possuem atividade antibacteriana (VIOLA, et 

al., 2008). O mecanismo de ação antimicrobiana desses ácidos está associada à 

redução do pH no interior da célula bacteriana e a habilidade de penetração nesta 

livremente pela membrana, alterando as concentrações de íons e prótons e o pH 

intracelular (CHERRINGTON et al., 1991), e consequentemente o metabolismo 

microbiano. 

     A acidificação gerada pelos metabólitos é, provavelmente, um fator importante 

nessa inibição. Entretanto, compostos como diacetil, dióxido de carbono, peróxido, 

etanol e bacteriocinas podem agir inibindo diferentes grupos de microrganismos. As 

bacteriocinas são peptídeos sintetizados por microrganismos que quando liberados 

no meio extracelular apresentam ação bactericida ou bacteriostática sobre bactérias 

Gram-positivas como Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Bacillus cereus 

e Staphylococcus aureus. A bacteriocina age interferindo na síntese da parede 

celular e promovendo a formação de poros na membrana celular, o que faz com que 

compostos essenciais sejam perdidos para o meio extracelular através dos poros, 

ocasionando na morte celular (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, JIMÉNEZ-SALAS, GÓMEZ-

TREVIÑO, 2003; NASCIMENTO et al., 2008). 

     Algumas das bactérias presentes nos grãos de quefir e suas respectivas 

bacteriocinas produzidas estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Bactérias probióticas do quefir e suas respectivas bacteriocinas. 

Microrganismo produtor Bacteriocina 

Lactococcus lactis subsp lactis Nisina 
Lactobacillus plantarum Pediocina 
Leuconostoc mesenteroides Mesentericina 
Lactobacillus plantarum Plantaricina 
Lactococcus lactis subsp cremoris Lactococcina 
Lactobacillus helveticus Helveticina 

Fonte. Autoria própria. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção, cultivo e preparo do quefir 

     Os grãos de quefir foram adquiridos do laboratório de bioquímica da Universidade 

Federal de Alfenas, localizado em Alfenas-MG, coordenado pelo professor doutor 

José Maurício Schneedorf Ferreira da Silva. O simbiótico foi transportado em tubo 

cônico de 50 mL contendo açúcar mascavo orgânico. O cultivo do quefir seguiu a 

metodologia russa descrita por Schneedorf e Anfiteatro (2004), onde 10 g dos grãos 

foram colocados em recipientes de vidro contendo 50 g de açúcar mascavo orgânico 

para cada um litro de água destilada. A cultura foi realizada em banho contínuo, ou 

seja, com substituição periódica do substrato de cultivo em intervalos de 24 a 48 h, 

nos quais os grãos eram separados da BF utilizando uma peneira desinfetada e 

colocados em uma nova solução açucarada na mesma proporção. O tempo de 

fermentação, para este estudo, foi definido como 24 h por ser o tempo necessário 

para que ocorresse fermentação (SCHNEEDORF e ANFITEATRO, 2004; SILVA et 

al., 2009; MAGALHÃES et al., 2011b; SCHNEEDORF, 2012). 

     Este cultivo realizou-se por diversas semanas até que os grãos estivessem 

adaptados às condições de cultivo locais como temperatura e luminosidade, 

considerando-se que é originário de outra região geográfica onde predomina o clima 

tropical de altitude com temperatura média de 20 ºC, como também ao tipo de 

substrato utilizado e ao tempo de fermentação.  

 

4.1.1 Características e propriedades físico-químicas adequadas no cultivo e 

preparo do quefir. 

     A produção da bebida foi considerada adequada quando apresentava 

características e propriedades físico-químicas diferentes do cultivo inicial, como 

características organolépticas típicas e fermentação aparente, observada pela 

produção de gases, espuma, movimentação dos grãos e pH variando entre 4 e 6, 

sendo este parâmetro mensurado em pHmetro digital Gehaka. 

 

4.2 Preparo do líquido fermentado 

     A BF foi separada dos grãos utilizando uma peneira de plástico higienizada e, 

então, submetida à filtração microbiológica. Para obtenção da bebida isenta de 

microrganismos foram realizadas três etapas de filtração: na primeira o líquido foi 
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filtrado por duas vezes em filtro de papel com microfuros e com dupla costura lateral 

de tamanho 103; na segunda o líquido obtido da filtração anterior foi novamente 

filtrado por duas vezes em filtro de papel com porosidade de 7,0 micra (μm); e na 

terceira o líquido obtido dessa filtração anterior foi filtrado novamente utilizando filtro 

de porosidade 0,45 μm por diversas vezes até que o líquido obtido (final) não 

saturasse a membrana filtrante. O líquido estéril foi utilizado nas microdiluições para 

análise da susceptibilidade dos patógenos. 

 

4.3 Preparo das bactérias 

     As cepas MRSA utilizadas neste experimento foram obtidas da bacterioteca do 

Laboratório de Doenças Infecciosas da Univasf, campus Ciências Agrárias, em um 

total de 11 isolados, todos originários de hemoculturas e positivos para o gene 

mecA, que confere resistência a toda a classe dos β-lactâmicos. Além disto foi 

utilizada cepa de referência ATCC (American Type Colection Culture) 25923 de S. 

aureus (Tabela 2) 

 

Tabela 2. Amostras de MRSA isoladas de hemoculturas. 

Isolados Identificação Ponto de Coleta 

1. I MRSA Hemocultura 
2. II MRSA Hemocultura 
3. III MRSA Hemocultura 
4. IV MRSA Hemocultura 
5. V MRSA Hemocultura 

6. 7669 MRSA Hemocultura 
7. 8536 MRSA Hemocultura 
8. 8107 MRSA Hemocultura 
9. 7788 MRSA Hemocultura 

10. 9606 MRSA Hemocultura 
11. 8521 MRSA Hemocultura 

12. ATCC 25923 S. aureus - 
MRSA – meticillin-resistant Staphylococcus aureus 

 

     As amostras foram semeadas em meio TSA (tryptcase soy agar) e incubadas em 

estufa a 37 ºC por 24 h. Os isolados foram mantidos dessa forma e armazenados 

em geladeira, sendo feitos frequentes repiques sempre que necessário. 

 

4.4 Teste de sensibilidade através da microdiluição do quefir em caldo 
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     A microdiluição, baseada no documento M07-A9 (CLSI, 2012), consistiu na 

distribuição de 200 µL (microlitros) de caldo Mueller-Hinton (MH) em microplacas, 

seguida do acréscimo de 200 µL da bebida fermentada estéril ao primeiro poço e, 

após homogeneização, transferidos para o segundo poço e assim sucessivamente. 

A concentração da bebida estéril estoque foi considerada 100% e a concentração do 

primeiro poço 50%. Uma vez realizadas as diluições seriadas, foram obtidas as 

seguintes concentrações finais: 50%; 25%; 12,50%; 6,25%; 3,12%; 1,56%; 0,78% e 

0,39%. 

     No preparo do inóculo, colônias desenvolvidas em ágar MH foram utilizadas na 

obtenção de uma suspensão bacteriana com turvação equivalente à escala 0,5 de 

McFarland (1,5 x 108 UFC/mL). Desta suspensão, foram inoculados 10 µL (1 x 104 

UFC/mL) nos poços das microplacas contendo as diluições do quefir. O material, 

então, foi incubado a 37 °C por 24 h, em condições de aerobiose. De todos os 

poços, retirou-se uma alíquota com um auxílio de um replicador de microplacas, 

semeando-a na superfície de ágar MH e novamente levando à estufa por 24 h a 37 

ºC. A concentração bactericida mínima (CBM) foi definida como a menor 

concentração do quefir em estudo capaz de causar a morte do inóculo. 

     Como controle positivo, utilizou-se a cepa de S. aureus ATCC 25923, além de 

poços contendo somente meio de cultura, a fim de se verificar a esterilidade do 

experimento. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.5 Análise Estatística  

     Todas as análises foram realizadas no programa GraphPad Prism®, versão 5. As 

densidades ópticas dos isolados, na presença e ausência do quefir foram 

comparadas por meio do teste t não-pareado. As médias foram apresentadas com 

desvio padrão (Tabela 3), com p < 0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Avaliação da produção do quefir 

     O pH da bebida no momento da preparação do substrato foi de 6,5, e após o 

período de fermentação de 24 h foi de 4,9. Essa redução também foi verificada por 

Schneedorf (2012) com redução do pH de 6,1 a 4,5 em um período de 20 h e por 

Magalhães et al., (2011b) de 6,6 a 4,4 em um período de 24 h . 

     Essa alteração do pH para um meio mais ácido, provavelmente, se deve, 

principalmente, à produção de ácidos orgânicos produzidos pelos microrganismos 

fermentadores (PUERARI, MAGALHÃES e SCHWAN, 2012). Segundo Paula et al. 

(2012), diversas espécies de bactérias láticas, presentes nos grãos de quefir, são 

produtoras de compostos antimicrobianos, como os ácidos orgânicos, sendo os mais 

conhecidos os ácidos lático e acético que podem representar mais de 90% da 

produção total dos ácidos. Por conta da característica antimicrobiana e redutora do 

pH os microrganismos que os produzem têm sido frequentemente adicionados em 

produtos lácteos e carnes pelas indústrias alimentícias, a fim de aumentar a vida útil 

dos produtos e melhorar a segurança alimentar (PAULA et al., 2012; MANI-LÓPEZ, 

GARCÍA e LÓPEZ-MALO, 2012). 

     A média de temperatura ambiente da bebida fermentada pelos grãos de quefir 

durante as análises realizadas foi de 24,9 ºC. Schneedorf (2012) também evidenciou 

um ótimo crescimento do quefir em temperatura de 25 ºC. Esta temperatura está 

situada entre 22 e 30 ºC que, segundo Schneedorf e Anfiteatro (2004), é a faixa ideal 

para a fermentação do quefir. Os principais microrganismos envolvidos nessa 

fermentação e que estão presentes na amostra do quefir utilizada, possuem melhor 

atividade na referida faixa de temperatura acima descrita e os gêneros das bactérias 

presentes são: Lactobacillus, Acetobacter, Chryseomonas, Lactococcus, 

Gluconobacter e Enterobacter, e das leveduras: Candida, Sacharomyces, 

Kluyveromices, Kloeckera, Hanseniaspora, Zygosaccharomyces e Toruspola 

(BERGMANN et al., 2010). Dessa forma, pode-se considerar que o quefir estava 

reativado e adaptado às condições locais e ao substrato utilizado.  

     Segundo Schneedorf e Anfiteatro (2004), apesar do quefir, neste estudo, estar 

bem adaptado e os microrganismos envolvidos permanecerem em simbiose sob a 

forma de grãos, alguns probióticos apresentam maior adaptabilidade às 

temperaturas de crescimento, estando a maioria acima de 30 ºC.  
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     Sendo assim, a produção dos seus metabólitos que favorecem a redução do pH é 

influenciada pela temperatura de cultivo, pois alguns gêneros de microrganismos 

possuem maior atividade em temperaturas elevadas. Por conta disso, pode-se 

sugerir uma maior redução do pH em temperaturas mais elevadas por aumento na 

produção de ácidos orgânicos, considerando que os Lactobacilos, predominantes na 

suspensão probiótica, possuem um requerimento térmico acima dos 30 ºC. 

     Segundo Thamer e Penna (2006), as diferenças nos valores de pH podem estar 

associadas ao tipo e quantidade de cultura utilizada, à atividade desta cultura, ao 

tempo e a temperatura. 

     Não foi levada em consideração a quantidade de grãos adequada para produzir a 

bebida fermentada por não haver registro na literatura da relação: quantidade dos 

grãos de quefir e capacidade de inibição de microrganismos.  

 

5.2 Sensibilidade dos isolados à bebida fermentada 

     Os valores de CBM, referente à atividade antimicrobiana da BF, encontram-se na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3. Concentração bactericida mínima do quefir frente a isolados de MRSA 

oriundos de hemocultura humana. 

Isolados Concentração Bactericida Mínima do quefir (%/mL) 
 Faixa Média ± Desvio Padão 

1. I 25 – 25 25,0 ± 0,0 
2. II 12,5 – 25 20,83 ± 15,09 
3. III 12,5 – 25 16,67 ± 34,72 
4. IV S.A. S.A.  
5. V S.A. S.A. 

6. 7669 25 – 25 25,0 ± 0,0 
7. 8536 12,5 – 25  16,67 ± 34,7222 
8. 8107 25 - 25 25,0 ± 0,0 
9. 7788 S.A. S.A. 
10. 9606 50 - 50 50,0 ± 0,0 
11. 8521 25 - 25 25,0 ± 0,0 

12. ATCC 25923 S.A. S.A. 
S.A. – Sem Atividade 

 

     Verificou-se valores médios de CBM da BF nas concentrações de 50%, 25% e 

12,5%. Sendo que para dois isolados, 12,5% da BF foi o mínimo necessário para 

matar os inóculos, cinco isolados apresentaram valores de CBM para 25%, um 
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isolado de 50% e três isolados de MRSA não foram inibidos pelo quefir, (Figura 4). A 

faixa de inibição do quefir variou entre 12,5% e 50%.  

     Como controle utilizou-se a cepa de S. aureus ATCC 25923, no entanto, este não 

apresentou sensibilidade. 

     A variação da taxa de inibição do MRSA pela BF pode ser explicada pelas 

características próprias de resistência dos isolados e pela amostra do quefir 

utilizada.  

     Em relação aos onze isolados de MRSA, a maior ou menor resistência à ação 

antimicrobiana do quefir evidenciou a existência de bactérias com características de 

defesa próprias e diferentes uma das outras. Segundo Mota et al. (2005), de alguma 

forma, o encontro dos antimicrobianos presentes no quefir com os seus “alvos” 

(enzimas responsáveis pela síntese da parede celular, receptores de penicilina, 

síntese de DNA e de mRNA, entre outros) pode ter sido evitado pelo mecanismo de 

defesa bacteriano gerando uma maior ou menor resistência. 

     Em relação à amostra do quefir, a região de origem dos grãos utilizados neste 

estudo possui uma flora microbiana característica, tanto na presença de espécies de 

bactérias e fungos como em sua quantidade. Considerando que o cultivo realizou-se 

nas condições do clima diferente da região de origem, pode ter ocorrido uma 

alteração tanto na presença como na quantidade das espécies da flora microbiana 

original (SCHENEEDORF e ANFITEATRO, 2004; SCHNEEDORF, 2012). Sabendo-

se que são esses microrganismos os produtores dos compostos antimicrobianos e 

que cada espécie produz um ou mais tipos (NASCIMENTO et al., 2008; 

MAGALHÃES et al., 2011b; SCHNEEDORF, 2012), pode-se afirmar que ocorre 

variação no tipo e na quantidade dos compostos antimicrobianos produzidos no 

quefir e consequentemente na variação de sensibilidade dos isolados. Esse fato, 

associado ao mecanismo de resistência que cada isolado possui, explica a maior e a 

menor inibição de crescimento dos isolados às concentrações bactericidas da BF. 

     A atividade antimicrobiana do quefir frente a isolados de MRSA descritos no 

presente trabalho é muito importante dada a elevada resistência destes patógenos 

as drogas antimicrobianas convencionais. Esta resistência leva à busca de 

alternativas terapêuticas, como os produtos naturais, entre os quais se encontra o 

quefir. 
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Figura 4. Distribuição dos isolados de MRSA quanto aos valores de Concentração 
Bactericida Mínima do quefir. 
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Sendo: CBM – Concentração bactericida mínima. 

 

     Acredita-se que os resultados da atividade antimicrobiana do quefir frente aos 

isolados de MRSA seja atribuída à possível presença de compostos químicos 

antimicrobianos provenientes do metabolismo das espécies de microrganismos 

presentes. Segundo Scheneedorf e Anfiteatro (2004), a produção dos diversos tipos 

de compostos químicos é influenciada pelas cepas presentes bem como o tipo e 

quantidade de substrato ofertado, pois além de ser utilizado como fonte de obtenção 

de energia, os diversos substratos possuem fontes de carbono, nitrogênio, oxigênio 

e aminoácidos diferentes, sendo assim a qualidade e a quantidade dos compostos é 

determinada pelos microrganismos e pelos nutrientes presentes. No entanto, outros 

fatores como tempo de fermentação e temperatura de cultivo também influenciam 

(SCHENEEDORF e ANFITEATRO, 2004). 

     Relacionando o tipo de substrato e sua quantidade à ação antimicrobiana, Silva 

et al. (2009), compararam a atividade do quefir contra Candida albicans, Salmonella 

typhi, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus e Escherichia coli, utilizando como 

substrato melaço, açúcar demerara e açúcar mascavo em quantidades que variavam 

de 2 g/L a 15 g/L e encontraram melhor atividade antimicrobiana neste ultimo açúcar 

na proporção de 15 g/L. Dessa forma, o açúcar mascavo na concentração de 5% foi 

um substrato apropriado para o cultivo do quefir, considerando que possui elevado 

teor de sacarose e aminoácidos (BETTANI et al., 2014; ANTONINI et al., 2009), 

componentes necessários para os microrganismos produzirem ácidos e 

bacteriocinas. 
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     Com relação à temperatura de cultivo, a média de 24,9 ºC estava adequada para 

a produção do quefir, em comparação aos resultados de produção dos grãos obtidos 

por Schneedorf (2012) que na temperatura de 25 ºC obteve a melhor produção dos 

grãos, considerando que a amostra de quefir desta pesquisa é a mesma amostra de 

Schneedorf (2012).  

     O pH reduzido da BF pode afetar o crescimento do MRSA, pois a maior parte dos 

microrganismos de interesse médico prefere um meio de crescimento levemente 

alcalino ou neutro (BURTON e ENGELKIRK, 2005). Um valor acima ou abaixo do pH 

ótimo afetam a estrutura tridimensional das enzimas bacterianas podendo causar 

desnaturação, como consequência a atividade da enzima bacteriana é afetada 

(TORTORA, FUNKE e CASE, 2012). Dessa forma, pode-se sugerir que a acidez da 

BF afetou negativamente o crescimento do MRSA. 

     Presume-se que a BF estava rica em ácidos orgânicos, pois a redução do pH é 

consequência da ionização dos ácidos orgânicos que em meio aquoso eleva a 

concentração de íons H+. A redução do pH também foi observada por Silva et al. 

(2009) e esta redução aumentava com um tempo de fermentação superior a 24 h no 

substrato contendo açúcar mascavo. Da mesma forma Puerari, Magalhães e 

Schwan (2012) verificaram que à medida que a concentração do açúcar inicial 

diminui, ocorre diminuição do pH e aumento das concentrações dos ácidos 

orgânicos acético, lático, málico, propiônico e cítrico e do álcool durante o períodos 

de fermentação de 48 a 72 h em temperaturas de 10 e 25 º C.  

     Esse fato pressupõe que a BF cultivada no período de 24 h deste experimento 

teria, possivelmente, um pH maior e concentrações dos metabólitos menores em 

comparação às concentrações obtidos por Silva et al. (2009) e Puerari, Magalhães e 

Schwan (2012), consequentemente ocorreria uma menor inibição do MRSA. Isso 

justifica a maior parte dos isolados MRSA terem sensibilidade em diluições mais 

concentradas. 

     Apesar de não terem sido identificados e quantificados, no presente estudo, os 

metabólitos orgânicos, ácidos orgânicos e bacteriocinas, produzidos pelo quefir na 

BF e apesar de haver poucos registros na literatura sobre a dinâmica na elevação 

dos níveis destes compostos orgânicos ao longo das horas de incubação no 

substrato de açúcar mascavo, há registros da elevação destes produtos em leite e 

outros substratos (MAGALHÃES et al., 2011a e 2011b; PUERARI, MAGALHÃES e 

SCHWAN, 2012).  



43 

 

     Magalhães et al. (2011a e 2011b) e Puerari, Magalhães e Schwan (2012), 

analisando a composição química da BF de outros substratos em cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC), observaram que o teor dos ácidos lático, acético, 

málico, propiônico, oxálico, tartárico, butírico e cítrico aumentavam continuamente 

em 24, 48, 72 h ou mais de cultivo, assim como os compostos voláteis etanol, 

butanol, propanol e acetaldeído. Neste estudo, para os resultados encontrados 

frente ao MRSA, pode-se sugerir que a possível presença desses compostos inibiu o 

crescimento dos 8 isolados mesmo em um tempo de fermentação de 24 h. Disto, 

pode-se sugerir também que a BF com períodos maiores de fermentação poderiam 

melhorar a ação contra o MRSA em concentrações menores de 12,5% podendo 

diminuir a resistência observada nos três isolados de MRSA (IV, V e 7788) bem 

como a cepa de referência ATCC. 

     Dependendo dos microrganismos presentes, os ácidos orgânicos produzidos na 

BF responsáveis pela ação antimicrobiana são os ácidos orgânicos lático, acético, 

propiônico, cítrico, málico, tartárico (Figura 5), fórmico, butírico, oxálico e fumárico 

(CHERRINGTON, et al., 1991; VIOLA et al., 2008; ALVAREZ-OLMOS e 

OBERHELMAN, 2001; PUERARI, MAGALHÃES e SCHWAN, 2012; MAGALHÃES et 

al., 2011a; MAGALHÃES et al., 2011b; MANI-LÓPEZ, GARCÍA e LÓPEZ-MALO, 

2012). Esses ácidos estão continuamente sendo sintetizados e consumidos ao longo 

da fermentação (PUERARI, MAGALHÃES e SCHWAN, 2012) e possivelmente 

presentes na BF utilizada neste estudo. 

 

Figura 5. Ácidos orgânicos com ação antimicrobiana e identificados comumente no 
quefir.  
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Da esquerda para direita e de cima para baixo: ácido acético, ácido cítrico, ácido lático, ácido 
propiônico, ácido málico e ácido tartárico. Sendo: molecular weight – peso molecular 

Fonte: Mani-López, García e López-Malo (2012) 

 

     Embora o mecanismo antibacteriano da ação dos ácidos não esteja 

completamente compreendido, os alvos desses compostos orgânicos são a parede 

celular, a membrana citoplasmática e as funções metabólicas como a replicação e a 

síntese de proteínas (RICKE, 2003) 

     A atividade antimicrobiana dos ácidos orgânicos de cadeia curta está relacionada 

à redução do pH e à capacidade de penetração na célula microbiana livremente 

através da membrana celular, liberando íons e prótons e alterando o pH intracelular 

e o gradiente de concentração iônica, com consequente aumento da força iônica, 

pressão intracelular e extravazamento do material intracelular, resultando em morte 

celular (CHERRINGTON et al., 1991; VIOLA et al., 2008; RICKE, 2003). 

     A elevação do pH intracelular gera um grande problema para a bactéria, pois ela 

deve manter seu citoplasma com pH neutro para manter as macromoléculas 

funcionais, e para que isso aconteça a exportação de íons H+ em excesso requer um 

grande consumo de adenosina trifosfato celular (ATP) o que  pode levar a uma 

depleção de energia celular (RICKE, 2003). 

     O uso de ácidos orgânicos, em especial o fenólico e acético para preservação de 

alimentos artificialmente contaminados por S. aureus já foram descritos (Oliveira et 

al., 2010). Segundo Karska-Wysocki, Bazo e Smoragiewicz (2010) MRSA podem ser 

muito sensíveis a presença de Lactobacillus spp. particularmente pela produção de 

ácidos lácticos e bacteriocinas. 

     A Figura 6 demonstra o mecanismo de ação antimicrobiana dos ácidos orgânicos 

de cadeia curta. 
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Figura 6. Mecanismo de ação antimicrobiana dos ácidos orgânicos. 

 
Fonte: Mani-López, García e López-Malo (2012) 

Mecanismo de ação dos ácidos orgânicos sobre as células microbianas. A forma não dissociada do 
ácido orgânico (HA) é difundida através da membrana microbiana ficando o pH do citoplasma celular 
mais elevado do que a do meio extracelular. A fim de manter o pH interno ideal, é acionado o 
transporte ativo para o efluxo de H 

+
. O pH ácido no interior da célula interna, danifica ou modifica a 

funcionalidade de enzimas, proteínas estruturais e do material genético (DNA). 

 

     No entanto, a exposição a diferentes concentrações de ácidos orgânicos, 

principalmente os de cadeia curta, tem induzido à tolerância, como parte das 

estratégias de sobrevivência desses microrganismos sensíveis. A tolerância aos 

ácidos de cadeias curtas tem sido observada em Salmonella spp., pois esses ácidos 

são encontrados em alimentos fermentados e a exposição contínua leva à 

resistência (RICKE, 2003). 

     Mecanismos de adaptação a ambientes contendo ácidos orgânicos e inorgânicos 

geram resistência a bactérias gram-positivas e gram-negativas (FOSTER, 1999; 

VIOLA et al., 2008). Esta adaptação, segundo Foster (1999), permite a indução de 

genes envolvidos na resposta à tolerância ácida e a relação entre pH e virulência de 

patógenos. Sendo assim, o achado de 3 isolados não sensíveis à ação 

antimicrobiana do quefir pode ser justificada pela tolerância adquirida à possível 

presença desses ácidos. 

     Possivelmente, além dos ácidos orgânicos, existem outros compostos com ação 

antimicrobiana presentes na BF, são as bacteriocinas produzidas pela flora dos 

grãos de quefir. As principais bacteriocinas são as produzidas pelas bactérias àcido-

láticas, os lactobacilos, que tem demonstrado um amplo espectro de inibição contra 

diferentes microrganismos (SILVA et al., 2009; MACHADO, BORGES e BRUNO, 
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2011). Esses compostos são proteínas que produzem efeitos antagonistas a outros 

micróbios exógenos e diferentes da própria cultura, isto é, são os antibióticos 

produzidos pela flora endógena (ALVAREZ-OLMOS e OBERHELMAN, 2001).  

     Por conta do mecanismo de imunidade bacteriana, os produtores de 

bacteriocinas não prejudicam outros microrganismos do mesmo microbioma pelo 

fato de serem capazes de distinguir entre as bacteriocinas produzidas pela própria 

cultura e por outras exógenas (NASCIMENTO et al., 2008). 

     Silva et al. (2009) também colocaram como justificativa para ação antimicrobiana 

do quefir frente ao S. aureus a presença de bacteriocinas produzidas pela flora dos 

grãos. As bacteriocinas antimicrobianas incluem a helveticina, nisina, pediocina, 

mesentericina, plantaricina, lactococcina e outros como a millericina, sakacina, 

mutacina, mersacidina, subtilina e epidermina, estes últimos presentes dependendo 

dos microrganismos presentes (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, JIMÉNEZ-SALAS, 

GÓMEZ-TREVIÑO, 2003; NASCIMENTO et al., 2008). 

     É complexo o mecanismo de ação das bacteriocinas. Sua atividade 

antibacteriana depende da sensibilidade da bactéria alvo e do ambiente em que se 

encontram (SCHULZ et al., 2003). A eficiência da bacteriocina aumenta com a 

diminuição da temperatura e do pH (NASCIMENTO et al., 2008; MACHADO, 

BORGES e BRUNO, 2011 ). Em geral, agem destruindo a integridade da membrana 

citoplasmática pela formação de poros (MACHADO, BORGES e BRUNO, 2011). 

Aparentemente, as bacteriocinas se ligam à membrana citoplasmática através de 

algum grau de interação eletrostática e quando inseridas nesta formam agregados 

proteicos que resultam na formação de poros, com consequente extravazamento de 

íons (potássio e magnésio), ATP e aminoácidos, com alteração no gradiente de 

concentração de prótons H+, resultando em inibição bacteriana (MONTVILLE e 

CHEN, 1998). 

     No entanto, assim como os ácidos orgânicos, em resposta adaptativa ao estresse 

bacteriano da exposição de diferentes concentrações de bacteriocinas, ocorre 

resistência a estas. Esta resistência, segundo Nascimento et al. (2008), está 

relacionada a alterações ocorridas na parede celular e na membrana, tais como: 

alteração do potencial elétrico, da fluidez, da composição lipídica da membrana e 

alteração da carga ou espessura da parede celular. Dessa forma, a ocorrência de 

três isolados resistentes ao quefir, poderia ser associado a este mecanismo. 
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     Outros fatores, além da temperatura, pH, substrato utilizado, tempo de 

fermentação e presença de ácidos orgânicos e bacteriocinas, podem ter influenciado 

a sensibilidade dos isolados à bebida fermentada como: a qualidade e a quantidade 

do açúcar mascavo (SILVA et al., 2009), as condições de cultivo locais, a presença 

de cepas probióticas produtoras de compostos antimicrobianos, a quantidade de 

grãos utilizados na fermentação e a fase de crescimento microbiano em que se 

encontravam os grãos, se fase lag, log, estacionária ou de declínio 

(SCHENEEDORF e ANFITEATRO, 2004). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados reforçam a afirmação de que existem componentes produzidos 

pelos grãos de quefir que podem inibir o crescimento do MRSA. 

 

A temperatura, o tipo de substrato e o tempo de fermentação podem ter influenciado 

a redução do pH e, possivelmente, na concentração dos metabólitos 

antimicrobianos. Sugere-se que um maior tempo de fermentação acima de 24 h 

poderia reduzir ainda mais o pH e a concentração dos antimicrobianos e, 

consequentemente, a sensibilidade dos isolados de MRSA para concentrações 

abaixo de 12,5%. 

 

Considerando a ação antimicrobiana dos ácidos orgânicos e das bacteriocinas, a 

possível presença destes na bebida fermentada podem ser considerados como 

responsáveis pela inibição dos 8 isolados de MRSA. Os 4 isolados, 3 MRSA e 1 

ATCC, não sensíveis à ação desses antimicrobianos podem ter adquirido 

resistência. 

 

A variação de CBM de 50% a 12,5% entre os isolados também pode ser justificada 

pela menor e maior sensibilidade, respectivamente, dos isolados aos possíveis 

compostos antimicrobianos presentes como também. 

 

Para que se possa estabelecer a BF com a melhor capacidade de inibição dos 

isolados de MRSA, faz-se necessário investigar a presença e a quantidade em que 

os microrganismos da flora do quefir estão presentes, a quantidade adequada de 

açúcar mascavo e grãos para a melhor produção do fermentado, identificar as 

condições de cultivo ideais para esta produção e ainda identificar e quantificar os 

ácidos orgânicos e bacteriocinas produzidas. 

 

Futuramente, novos estudos com base no potencial antimicrobiano do quefir podem 

ter um grande impacto positivo no controle de microrganismos multirresistentes. 
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