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1. RESUMO 

Foi verificado no laboratório de bacteriologia do Instituto Butantan que o kefir, 

bebida probiótica derivada da fermentação do leite é capaz de inibir a proliferação de 

Escherichia coli diarreiogênicas multi resistentes a antibióticos. A possibilidade de 

inibir a proliferação e a formação de biofilme por esses patógenos é extremamente 

importante, pois foi constatado que doenças diarréicas em países subdesenvolvidos 

matam mais crianças que malária, tuberculose e AIDS. Nesse estudo demonstramos 

que o kefir possui uma fração resistente à liofilização, de peso molecular abaixo de 

1000 Daltons, capaz de inibir a proliferação e a formação de biofilme em superfície 

abiótica por bactérias patogênicas entéricas como Escherichia coli diarreiogênicas.  
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2. INTRODUÇÃO 

               Kefir é uma bebida derivada da fermentação do leite ou do açúcar mascavo 

por uma associação simbiótica de bactérias e leveduras, que se abrigam em uma 

estrutura de polissacarídeos em forma de grãos cuja aparência é similar à de uma 

pipoca ou couve-flor. O termo “grãos de kefir” muito utilizado na literatura se refere 

ao conjunto formado pela estrutura polissacarídica e microrganismos (leveduras e 

bactérias) associados a ela (LOPITZ-OTSOA et al., 2006).  

 Os grãos de kefir são classificados como probióticos, que são definidos 

como “microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades 

adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro” (FAO/WHO, 2001). 

Microrganismos probióticos exercem as suas propriedades benéficas por meio de 

dois mecanismos: efeitos diretos dos microrganismos vivos ou efeitos indiretos 

causados pela ação de moléculas biogênicas que são liberadas no meio por esses 

organismos (VINDEROLA et al., 2006). 

Trabalhos anteriores realizados com amostras de kefir de diferentes fontes 

evidenciaram algumas diferenças em relação à origem, manutenção e tratamento 

dos grãos, bem como a contagem microbiana nos mesmos, mostrando que cada 

kefir é um produto único com características próprias, sendo uma das principais, a 

atividade antimicrobiana contra leveduras patogênicas como Candida albicans e 

bactérias entéricas como Escherichia coli, essa última responsável por mortalidade 

infantil em regiões endêmicas de países subdesenvolvidos e sindrome hemolítica 

urêmica (SHU) em países desenvolvidos (GARROTE et al., 2001).  



A diarréia induzida em crianças por E. coli diarreiogênica ainda é um 

problema de ordem pública e social grave no Brasil. Levando em consideração que a 

adesão bacteriana é o primeiro passo para a infecção com este patógeno, e que os 

grãos de kefir cultivados em água são os mais utilizados para a produção de kefir no 

Brasil, no presente estudo avaliamos a influência do kefir sobre a proliferação e 

formação de biofilme produzido por Escherichia coli diarreiogênica (KEFIR, 2011). 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a influência do kefir derivado da fermentação do leite sobre a 

proliferação e formação de biofilme em superfície abiótica produzido por Escherichia 

coli diarreiogênica O111: H21. 

4. METODOLOGIA 

O sobrenadante de kefir foi obtido através da incubação de 100 g de grãos de 

kefir em 200mL de leite bovino UHT (Ultra High Temperature), os quais foram 

mantidos a 37°C por 18 horas, até o leite apresentar consistência semelhante ao 

iogurte. Esse processo foi repetido por mais duas vezes.  Subseqüentemente, o leite 

fermentado foi submetido à centrifugação e o sobrenadante foi coletado e filtrado em 

membrana de 0,2μm. As amostras foram mantidas sob refrigeração a 4°C para 

conservação. 

Para obtenção de frações de kefir com massa molecular superior e inferior a 1 

kDa, 20mL de kefir foram dialisados 3x contra água destilada em tubo de diálise de 

membrana de 1000 Daltons. As amostras foram coletadas, liofilizadas e 

resuspendidas para concentração de 10x. Posteriormente, as amostras foram 

filtradas em membrana de 0,2μm e mantidas a 4°C até serem utilizadas. 

Para verificação da influência do kefir sobre a proliferação da bactéria 

Eschericha coli O111: H21, 4μl de cultura bacteriana previamente crescidas em TSB 

(Tryptic Soy Broth) foram adicionados em 200μl/poço de TSB diluído ou não 1:2 em 

kefir, kefir > 1kDa e Kefir < 1kDa. As amostras foram então incubadas em triplicata 

por 24 horas a 37ºC e a proliferação foi determinada por leitura da densidade óptica 

a 595nm. Para formação de biofilme, após a determinação da proliferação a placa foi 

lavada, as bactérias aderidas foram marcadas com cristal violeta e a formação de 

biofilme foi determinada por leitura da densidade ótica 595nm. 

5. DESENVOLVIMENTO 



Após o primeiro processo de incubação, verificou-se que o sobrenadante de 

kefir na diluição de 1:2 foi capaz de inibir tanto a proliferação de Escherichia coli 

O111: H21 quanto a formação de biofilme em placa de poliestireno.  

A segunda análise foi realizada através da incubação de inoculo bacteriano 

com sobrenadante de kefir com massa molecular superior e inferior a 1 kDa.  Foi 

verificado que a amostra de kefir com massa molecular abaixo de 1 kDa é capaz de 

inibir a proliferação de Escherichia coli O111: H21 e a formação de biofilme pela 

bactéria.  O presente estudo também mostrou que a fração de massa molecular 

acima de 1 kDa não foi capaz de inibir a proliferação e formação de biofilme pela 

bactéria.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente estudo evidenciou que o kefir mostrou-se capaz de inibir tanto a 

proliferação quanto a formação de biofilme pela bactéria Escherichia coli O111: H21 

em placa de poliestireno. Estes dados sugerem que o kefir tem o potencial de ser 

utilizado como produto probiótico contra patógenos entéricos.  

Através de processos de separação molecular, também foi evidenciado que a 

fração do kefir responsável pela inibição da proliferação de Escherichia coli O111: 

H21 e inibição da formação de biofilme possui massa molecular inferior a 1000 

Daltons, indicando a fração molecular cujo princípio ativo está inserido.  
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