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Artigo Técnico
AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DO KEFIR EM DIETA HOSPITALAR
Evaluation of the addition of kefir diet in hospital
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SUMÁRIO
Os grãos de kefir são utilizados na elaboração de um produto lácteo fermentado o qual
denominamos kefir. Sua introdução em dietas hospitala res promove vários benefícios aos
pa cientes e possui grande ca pacidade de estimular o sistema imunológico. Objetivou-se
verificar a aceitação de diferentes formulações tendo como ingrediente o kefir. Os grãos de
ke fir (5 %) fora m cu ltiva dos por 2 4 horas à temperatura de 22 ° C. Em seguida, foram
preparadas quatro formulações. Formulação 1 - 50 % de kefir cultivado em leite de vaca
integral com 50 % de polpa de morango e adoçante (0,2 mL/100 mL); formulação 2 - 50 %
de kefir cultivado em leite de vaca desnatado com 50 % de polpa de morango e adoçante
(0,2 mL/100 mL); formulação 3 - 50 % de kefir cultivado em leite de vaca integral com 50
% de polpa de morango e 10 % de sacarose e formulação 4 - 50 % de kefir cultivado em leite
de vaca desnatado com 50 % de polpa de morango e 10 % de sacarose. A análise sensorial foi
realizada em um hospital do município de Viçosa-MG, tendo como provadores acompanhantes
de pacientes internados e funcionários. Verificou-se a aceitação das formulações e utilizouse a esca la hedônica de nove pontos. Todas a s formula ções a presenta ram considerá vel
aceitação enqua drando-se com maior frequência entre os escores «gostei moderadamente»
a «gostei muito». Estes formulados apresentaram grande potencial para serem introduzidos
em dietotera pia e poderã o a tu a r ta nto como a dju nto a o tra ta mento de pa tologia s
ga strintestinais, como no controle glicêmico e hipercolesterolêmico.
Ter mos para inde xação: leite fermentado, kefir, dieta hospitalar

SUMMARY
Kefir gra ins are u sed in the prepa ra tion of a fermented milk produ ct called k efir
which. Its introduction in hospital diets promotes several benefits to patients and has great
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a bility to stimu late the immune system. T he objective was to verify the a ccepta nce of
different formulations with kefir as an ingredient. Kefir grains (5%) were cultured for 24
hou rs a t 22 ° C. T hen, four formu la tions were prepared. Formu la tion 1 - 5 0% of k efir
cultured in whole cow’s milk with 50% strawberry pulp and sweetener (0.2 mL/100 mL)
formulation from 20 to 50% of kefir cultured in skim cow’s milk with 50% pulp strawberry
and sweetener (0 .2 mL/100 mL) formu lation from 3 0 to 50% of kefir cultu red in whole
cow’s milk with 50% strawberry pulp and 10% sucrose and formulation from 40 to 50% of
cultured kefir in milk skimmed cow with 50% strawberry pulp and 10% sucrose. Sensory
analysis was performed in a hospital in Viçosa-MG, and as fitting companions of hospitalized
patients and staff. There was accepta nce of formula tions and used the nine-point hedonic
scale. All formula tions showed considerable acceptance framing is more frequent among
the scores «liked moderately» to «liked very much.» These formulas showed great potential
to be introdu ced in diet thera py a nd ma y a ct both a s a n a dju nct to the trea tment of
gastrointestinal diseases, su ch as glycemic control and hypercholesterolemic.
Index terms: fermented milk, kefir, hospital diet

1 INTRODUÇÃO
Leites fermentados são produtos resultantes
da fermenta çã o do leite pa steu riza do ou
esteriliza do, por fermentos lá cticos próprios,
abrangendo produtos como iogurte, leite cultivado
ou fermentado, leite acidófilo, kefir, Kummy s e
coalhada conforme (BRASIL, 2 000 ) que define
seus padrões de identidade e qualidade (PIQ).
Ke fir é um leite fermenta do deriva do da
inocu lação de grãos de ke fir em leite ou pela
utilização de parte do kefir como cultura starter que
resulta em uma bebida de consistência semelhante à
do iogurte, no entanto, com características próprias
associadas, principalmente, à presença de CO 2 e
etanol (FARNWHORTH, 2005).
As características do produto são em decorrência da presença de uma complexa microbiota,
dentre ou tra s, como Lac tob a cillu s b re v is,
Lac tob a cillu s h e lv e tic us, Lac tob a cillus ke fir,
Leuconostoc mesenteroides, Kluyveromyces lactis,
Kluyveromyces marxianus e Pichia fe rmentans,
sendo essa microbiota envolvida por uma matiz de
polissa ca rídeos (SARKAR, 20 0 8). A principa l
função desses micro-organismos é a produção de
ácido lático, etanol, peróxidos, dióxido de carbono,
a cetaldeído, dia cetil e acetoína qu e inibem o
desenvolvimento de micro-organismos patogênicos
no k efir, ca ra cteriza ndo a su a propriedade
antibacteriana (CZAMANSKY, 2003; ULUSOY et
al., 2007; WESCHENFELDER, 2009).
Os leites fermentados são preparados a partir
da multiplicação de bactérias láticas, e a acidificação
do leite coagula ou espessa o mesmo, conferindolhe um sabor ácido (KURMAN, 1994). A lactose
transforma-se parcia lmente em ácido lá tico e a
proteína sofre um início de peptização, melhorando
a sua digestibilidade (VEISSEYRE, 1980).
O k efir apresenta efeitos hipocolesterolêmicos, proporciona modulação das microbiota
intestina l o qu e favorece o sistema imunológico

(imunomodulação), efeito antimicrobiano, redução
do risco de câncer, controle da diarréia, controle
glicêmico em dia béticos tipo II, dentre ou tra s
(SOLDATI, 2006; YONG et al.; 2006).
Alimentos fu nciona is têm despertado
interesse em vários setores, seja a nível industrial,
a nível hospitalar (como adjunto em dietoterapia)
e a té mesmo no consu mo caseiro. Os leites
fermentados devido a sua alegação de saúde são
a tra tivos e podem ser consu midos de forma s
variadas, como adicionados a lanches, sucos, vitaminas e sobremesas em geral e por pessoas em
diferentes faixas etárias.
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi
avaliar a aceitação de diferentes formulações de
vitaminas, tendo o kefir como ingrediente.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2 .1

Fluxo g r ama
a mo st r a s

de

pr e par o s

das

Foram produzidas diferentes formulações
de vitamina de morango tendo o kefir como base,
segundo o fluxograma apresentado na Figura 1.
Após o prepa ro, a s qu a tro formu la ções
fora m acondicionadas sob refrigera çã o à 1 0 °C
até o momento das análises sensoriais.
2 .2 Análise se nso r ial
A a ná lise sensoria l foi rea liza da em u m
hospital do município de Viçosa-MG, tendo como
pú blico a lvo os a compa nha ntes de pa cientes
internados e funcionários. O painel sensorial foi
composto por 5 0 prova dores não treina dos qu e
recebera m qua tro a mostra s. As a mostras fora m
servida s de forma ba la ncea da , em copinhos
pa droniza dos, codifica ndo-se ca da u m com
números de três dígitos. Verificou-se a aceitação
de todas a s formulações, utilizando-se a esca la
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hedônica de nove pontos, va ria ndo de “ gostei
extrema mente” (escore 9 ) a “ desgostei extremamente” (escore 1) (Figura 2).
2 .3 Análise e statístic a
Os dados foram submetidos ao método de
kruska ll-wallis para dados não paramétricos. O
nível de significância foi fixado em p d» 0,05. O
sistema utilizado para análise dos dados foi Sigma
Stat 2.03 (SPSS Science).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os formulados a presentaram consistência
cremosa , a roma ca racterístico de k e fir e sa bor
ácido acentuado.

Figura 1 –
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Os resultados obtidos em relação à aceitação
global estão apresentados na Tabela 1.
A Ta bela 1 a presenta os resu lta dos da s
medianas das notas de aceitação das formulações
avaliadas, sendo que a formulação constituída de
Mora ngo, k e fir, leite integra l e sa ca rose
a presentou media na de a ceita çã o su perior a s
demais, porém sem diferença significativa (pd+
0 ,0 5 ) em rela çã o à a mostra constitu ída por
Mora ngo, k e fir, leite desna ta do e sa ca rose.
Acredita -se qu e essa ma ior a ceita çã o seja em
função das características apresentadas por essa
formulação, como cor e consistência semelhante
ao do iogurte, bem como a presença de sacarose
pode ter ma sca ra do pa rcia lmente o sabor á cido
acentuado do kefir, situação que o adoçante não
proporcionou. Essa hipótese foi estabelecida em

Fluxograma de produção de preparações a base de Kefir e polpa de morango, utilizando-se
leite desnatado ou integral adoçados com sacarose ou adoçante.

PROVADOR Nº___________________ Data: ____/_____/_______.
Nome: ________________________________________________.
1. Você está recebendo 04 amostras codificadas de um leite fermentado sabor morango. Por favor, prove-as e avalie
de forma global, utilizando a escala abaixo, o quanto você gostou ou desgostou:
9. adorei
8. gostei muito
7. gostei moderadamente
6. gostei ligeiramente
5. nem gostei/ nem desgostei
4. desgostei ligeiramente
3. desgostei moderadamente
2. desgostei muito
1. detestei
Código da Amostra
Nota Valor
Comentário
7 5 9 _________________________________________________________________________________________
9 5 7 _________________________________________________________________________________________
5 9 7 _________________________________________________________________________________________
9 7 5 _________________________________________________________________________________________

Figura 2 – Ficha de avaliação sensorial de preparações de morango tendo como base o kefir.
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virtu de dos da dos a presenta dos na ficha de
avaliação, dos comentários realizados em relação
à acidez elevada, e pelo fato desses comentários
estarem concentrados nos espaços referentes à s
amostra s que eram compostas de adoçante.
Silva (1 9 9 5) rela tou qu e o a u mento da
a cidez ocorre em virtude da meta boliza ção da
lactose pelos micro-orga nismos, com forma çã o
de ácido lático, conferindo a cidez característica
ao produto. Essa acidez é de extrema importância,
pois proporciona ação antimicrobiana e aumento
da absorção de nutrientes pelo organismo.
De acordo com Brasil (2007) que aprova o
regulamento técnico de identidade e qualidade de
leites fermentados, a porcentagem de ácido lático
aceita é de 1,0 g de ácido lático/100 g do leite
fermentado. E em estudos realizados por Tomelin
e Peplau (2005) com grãos de kefir cultivados à
22°C, em diferentes tempos, constataram que os
grã os fermenta dos du ra nte 2 2 h, 2 3 h e 2 4 h
a presenta ra m média s de a cidez de 1 ,1 g á cido
lá tico/1 0 0 g do produ to k e fir, o qu e consequ entemente encontra -se a cima da a cidez
preconizada pela legislação.
No presente estudo, foi utilizada a mesma
temperatura (22 °C) e o tempo de 24 horas para
completa coagulação, atingindo a acidez superior
à máxima preconizada pela legislação. Entretanto,
essa afirmação deve ser sugerida com cautela, pois
cada cultura de kefir possui características (flavor,
sabor) próprias em função da presença de grupos
microbia nos
em
diferentes
proporções
(WITT HUHN et al.; 2 004 ).
Considera ndo que o principa l qu estiona mento foi a a cidez, u ma a lterna tiva para sa na r
essa problemá tica seria diminu ir o tempo de
incubação , bem como, monitorar a acidez visando
eleva r a inda ma is a a ceitaçã o, principa lmente,
das formu la ções com a doçante possibilita ndo a
implementa çã o desses formu la dos pa ra fins
tera pêu ticos como a dju nto a dietotera pia ,
proporcionando benefícios e maior satisfação aos
pa cientes.

As amostras que possuíam adoçantes foram
a s qu e a presenta ram menor a ceita ção, sendo o
a doça nte o primeiro fa tor determina nte pa ra
menores escores, seguido do leite desnatado. No
enta nto, toda s a s formu la ções a presenta ra m
considerável aceitação enquadrando-se com maior
frequ ência , entre os escores “ gostei modera da mente” a “ gostei mu ito” (Figu ra 3 ). A
formulação constituída de kefir cultivado em leite
integra l e a crescida de sa ca rose foi a qu e
apresentou maior frequência do escore “adorei”,
no entanto, em menor frequência que os escores
“gostei modera damente” a “ gostei muito”.
Em u m estudo realiza do por Silva et a l.,
(2008) com elaboração de kefir à base de leite de
cabra os autores rela taram que os resu ltados da
a ná lise de a ceita çã o revela ra m qu e o produ to
ta mbém encontrou -se entre os escores “ gostei
modera da mente” a “ gostei mu ito” . Em ou tro
estudo sobre aceitação global de derivados do kefir
leb an (prepa ra ção sa lga da tipo Qu eijo Qu ark )
rea liza do por Weschenfelder (2 0 0 9 ) foi
constatado que duas das três formulações propostas
nã o diferira m esta tistica mente. A a mostra qu e
a presentou melhor a ceita çã o diferiu significa tivamente da s outras duas, o a utor acredita que
essa ma ior a ceita çã o é em fu nçã o da condimentação ser tradiciona lmente conhecida, o que
nã o provocou estra nheza e ma sca rou pa rte da
acidez pronunciada do produto. Acredita-se que
essa mesma situ ação seja reportada a sacarose,
pois, como verifica do a nteriormente, nesse
estudo, a presença desse ingrediente na formulação
foi indício de melhor a ceita çã o o qu e permite
inferir que a sacarose pode ter mascarado a acidez
do produ to compa ra do com a doça nte, como
relatado. Com isso, acredita-se que a presença da
sacarose por ter minimizado a sensação de acidez
nã o proporcionou estra nheza por pa rte dos
voluntários ao degustar o formulado. Além disso,
ou tra hipótese a ser leva nta da remete a ma ior
aceitação em função do há bito da população no
consumo sacarose ao invés de adoçante.

Tabela 1 – Resultado do teste de aceitação de amostras de preparações de Kefir.
Formu la ções*

Media na

Mínimo e Máximo

1-Leite Integral + Adoça nte
2-Leite desnatado + Adoçante
3-Leite Integral + Sacarose
4-Leite desnatado + Sacarose

6,00
6,50
8,00
7,00

(4 ,0 0 -7 ,0 0 ) a
(4,0 0-7,0 0) a , c
(6 ,0 0 -8 ,00 ) b
(5,00 -7 ,0 0) a , b

Kruskal-Wallis e Método post hoc de Dunn para as variáveis apresentadas como mediana. Pares de medianas em linhas
seguidas de letras diferentes diferem estatisticamente entre si e quando seguido de pelo menos uma mesma letra não são
estatisticamente diferentes para p d+0,05.
* Todas as formulações têm como base o kefir fermentado em leite integral ou em leite desnatado acrescido de 50 % de polpa
de morango.

Porcentagem (%)
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Figura 3 –

Porcentagem de todas as amostras
agrupadas por escores. (9-adorei, 8gostei mu ito, 7 -gostei modera da mente, 6 -gostei ligeira mente, 5 nem gostei/nem desgostei, 4 desgostei ligeiramente, 3-desgostei
moderadamente, 2-desgostei muito,
1 -detestei).

Diferentes estudos têm sido realizados com
a u tiliza çã o de k e fir em prepa ra ções e têm
a presenta do eleva da a ceita çã o por pa rte dos
prova dores, sã o eles: k efir le b an codimenta do,
cachaça de kefir e Saccharomyces cerevisae, bolo
a base de kefir, dentre outros (ESTELLER et al.;
2006;
DORNELLES
et
a l.;
2009;
WESCHENFELDER, 200 9).
A importância da u tiliza ção do k e fir em
prepa rações resu me-se pelo fato de ser u m leite
fermentado e por conter uma gama de bactérias,
dentre ela s, os gêneros Bifid o b a c te riu m e
La c to b a c illu s, podendo ser cla ssifica do como
alimento funciona l e proporciona ndo u ma série
de benefícios (KOMATISU et al.; 2008).
O kefir possui micro-organismos de «ação
probiótica», porém existem diferenças entre esses
gru pos e os probióticos, pois os ú ltimos sã o
classificados como micro-organismos isolados do
trato ga strintestinal de cria nças recém-na scidas
a ma menta da s a o seio ma terno. Após esse isolamento, essas bactérias passam por um processo
de seleçã o. Os micro-orga nismos de a çã o
probiótica nã o sã o isola dos do trato gastrintestinal, mas possuem a mesma funcionalidade que
os probióticos, ou seja, dentre outras, antagonismo
sobre patógenos, ação anticarcinogênica, controle
glicêmico e diminu içã o do colesterol sérico
(DUNNE et al., 2001; FERREIRA, 2008).
Pa ra ser considera do probiótico ou ter
alegaçã o funciona l no rótulo u m a limento deve
estar conforme Brasil (1999). Entre as exigências,
o produ to deve conter e informa r os microorganismos considerados como probióticos, como,
por exemplo: Lactobacillus acidophilus, L casei
shiro ta , L. ca se i var rha mn osu s, L. c a sei va r
d e fe n sis, L. p a ra c a se i, La c to c o c c u s la c tis,
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Bifidobacterum bifidum, B. animalis incluindo a
su b sp . B. la c tis, B. lo n g u m e En te ro c o c c u s
fa ec iu m.
O k e fir e seu s deriva dos podem au xilia r
como a dju ntos ou coa djuva ntes em terapia s de
pa tologia s do tra to ga strintestina l, como
intolerância a lactose e doença celíaca, uma vez
qu e em fu nção da s a ltera ções morfológica s da
mucosa intestinal, e consequentemente destruição
da enzima lactase presente na mucosa, tem-se com
frequência o desenvolvimento de intolerâ ncia a
lactose em pacientes celía cos. A adição de kefir
na dieta desses pacientes não proporciona efeitos
a dversos, pois micro-orga nismos presentes no
ke fir meta boliza m a la ctose e a torna tolerável
pa ra indivídu os qu e nã o podem meta bolizá -la
(SDEPANIAN et al.; 2001).
O kefir também apresenta ação no combate
a infecções (ativida de a ntibacteria na ), controle
da hipercolesterolemia e diminuição da glicemia
pós-prandial em diabéticos tipo II (VEISSEYRE,
1 98 0, JAY, 19 9 6, YONG et a l.; 2 00 6). Com o
au mento do nú mero de obesos têm-se a umentos
significativos em doenças de origem secundária,
dentre outras, hipercolesterolemia e diabetes tipo
II (FRANCO, 2006). A ação do kefir sobre essas
dua s pa tologia s é de extrema importância para
justificativa do uso de adoçante e leite desnatado
no presente estudo, visto que pessoas diabéticas,
qu e estã o em gra nde nú mero nos hospita is,
necessita m restringir o a çú ca r pa ra ba ixa r os
índices glicêmicos. Além disso, o kefir age segundo
estu dos de Yong et a l. (2 0 0 6 ) inibindo a á glicosidase diminuindo os níveis glicêmicos. Dessa
forma a formulação com kefir e adoçante possui
duplo benefício para pacientes diabéticos.
Já as pessoas hipercolesterolêmicas, dentre
ou tra s, necessita m u tiliza r su bstitu tos do leite
integral, ou seja, leite desnatado para o controle
da dislipidemia , u ma vez qu e o idea l em u ma
tera pia , sendo possível, nã o é a restriçã o do
alimento, e sim a substituição por alimentos que
contenham nutrientes equivalentes ou por aqueles
qu e a presenta m restriçã o ou diminu içã o de
somente um ou alguns nutrientes, como exemplo,
produtos light ou diet.
Além da utilização do leite desnatado para
ela bora çã o do k e fir, segu ndo Ja y (1 9 9 6 ) a s
bactérias presentes nos leites fermentados têm a
capacidade de desconjugar sais biliares evitando
sua absorção e utilização para síntese de colesterol,
com isso, a gindo no controle da hipercolesterolemia. Como visto em relação a formulação
direciona da pa ra pa cientes dia béticos, têm-se
também a formulação direcionada para pacientes
hipercolesterolêmicos ta mbém com intu ito de
unir duas características positivas, a presença do
leite desnatado e a funcionalidade do kefir.
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Visto essa estratégia, o ideal seria conciliar
o uso de kefir preparados com leite desnatado para
hipercolesterolêmicos e o uso do kefir adicionado
de adoçante para diabéticos. No entanto, a segunda
opção foi a que apresentou menor a ceitação em
rela çã o a primeira , ma s nã o hou ve diferença
significa tiva entre essa s du a s formu la ções. A
formulação apresentando kefir em leite desnatado
e sacarose, mesmo tendo escores mais baixos que
a mesma preparação com leite integral ta mbém
não diferira m significa tiva mente (Ta bela 1). O
que demonstra que são necessárias apenas pequenas
estratégias, ou seja, a adição de outro ingrediente
comumente consumido qu e ma scare a acidez do
kefir e a utilização do leite desnatado para elevar
a aceitação desses formulados para fins especiais.
4 CO NCLUSÕ ES
Preparações a base de kefir são alternativas
que vem sendo implementadas e têm sido bastante
aceitas devido a suas funcionalidades, e conforme
a presença de ingredientes o qua l os grãos sã o
cu ltiva dos (leite desna ta do/ leite integra l) ou
ingredientes adicionados (adoça nte/sa carose), os
mesmos podem ser u tiliza dos pa ra fins tera pêuticos específicos.
Conclu i-se qu e este produto a presenta -se
com grande potencial para ser introduzido na dieta
dos pacientes internados, uma vez que a inclusão
do Ke fir na dieta irá proporciona r inú meros
benefícios a os pa cientes como, dentre ou tros,
estimulação do sistema imune, controle glicêmico
e hipercolesterolêmico.
Novos estu dos devem ser rea lizados com
intuito de utilizar algum substituto ou ingrediente
que mascare a acidez elevada do kefir e do sabor
residual do adoçante, para que ambos ingredientes
possam ser implementados de maneira saborosa e
pra zerosa em dietas hospitalares.
Mesmos que não sejam direciona dos pa ra
essas duas patologia s específicas citadas acima,
em virtude de uma gama de benefícios, estudos
qu e envolva m a ela bora çã o de k e fir e ou tros
produtos fermentados pa ra uso como adjunto ou
coadju va nte em dietoterapia são cada vez ma is
promissores.
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