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Saúde

RESUMO

Os efeitos profiláticos e terapêuticos das bactérias láticas vêm sendo estudado desde o início do século passado, quando surgiu a teoria sobre o 
prolongamento da vida por meio do consumo regular de leite fermentado a base de Kefir. Desde então, pesquisas vêm sendo feitas avaliando o 
papel do consumo de micro-organismos probióticos na frequência de doenças em diversos modelos experimentais, porém, estudos demonstram 
que o Kefir possui álcool provido da sua fermentação, e pensando no consumidor que faz uso diariamente, é importante que seja um alimento 
sem risco a saúde do mesmo. Assim o objetivo deste estudo foi investigar a presença de álcool no produto derivado de Kefir. Trata-se de um 
estudo qualitativo, onde foram elaboradas cinco formulações de leite com Kefir, sendo que, após inoculação dos grãos de Kefir de mesma origem 
no leite integral UHT 3% de gordura, em proporção iguais e incubado em temperatura ambiente, foi realizado análise físico-químicas das 
amostras em tempos de 12, 24, 36, 48 horas e 7 dias. Foi analisado a presença de álcool na fermentação em cada uma das amostras. As análises 
qualitativas da pesquisa do álcool etílico foram realizadas no laboratório de análises LABCAL, do Departamento de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, de acordo com a metodologia descrita na instrução normativa nº 68 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2006). Foi realizado em ambas as análises duplicata sendo limite de detecção de sensibilidade do álcool 
etílico 0,1%.  Os resultados obtidos indicaram que as amostras após as análises físico-químicas do leite integral foram classificadas como negativas 
para a presença de álcool nas análises de 12, 24, 36 e 48 horas. Pode-se observar ainda, que ao longo do processo de fermentação foi observado 
um valor positivo de álcool para a amostra de fermentado de Kefir com 7 dias. Tendo em conta todos os resultados, conclui-se que, em termos 
gerais, o fermentado de Kefir de até 48 horas demonstrou ser o mais indicado para todos os consumidores por não conter álcool em sua 
composição.
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