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RESUMO  

 A alimentação  funcional com alimentos probióticos tem alavancado diversas pesquisas na área 
da saúde, seja para combater de doenças ou  até mesmo para regulação intestinal e imunidade 
humana.  O aumento da expectativa   de vida humana é outro fator que impulsiona com que as  
pesquisas sobre esses alimentos cresça. Um exemplo é uma bebida milenar  probiótica, com 
origem na Ásia chamada kombucha. Fermentada a partir do chá verde (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze),  por um consórcio  de microrganismos contendo  bactérias e leveduras reunidas em 
uma placa de celulose denominada SCOBY( symbiotic culture of bacteria and yeast). Devido 
a seus benefícios, vem crescendo a cada dia o interesse em se estudar essa bebida. Sendo o 
principal objetivo desse trabalho, discorrer sobre seus benefícios através de um pesquisa 
bibliográfica. As buscas seguiram critérios de inclusão: sobre o processo fermentativo da 
kombucha e microrganismos presentes no consorcio, suas   propriedades antioxidante e 
antimicrobiana. Abordando também sua possível atuação  no tratamento do câncer colo retal.  
A maioria dos artigos demostraram   capacidade antioxidante   da kombucha ao longo de toda 
fermentação, e em diferentes infusões da planta (Camellia sinensis (L.) Kuntze), demostrando 
o chá verde como melhor substrato. Estudos concluíram que o tempo de fermentação favorece 
o aumento da propriedade antioxidante, e que os ácidos orgânicos tem papel principal nesse 
processo. Demostrando que a kombucha é uma bebida que pode atuar na manutenção de 
radicais livres, no combate de microrganismos maléficos e na diminuição de células 
cancerígenas.  
 
 
Palavras chaves: Kombucha; Fermentação; Saúde Intestinal, Probióticos. 
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ABSTRACT  
 
Functional foods with probiotic foods have leveraged various research in the area of health, 
either to combat diseases or even for intestinal regulation and human immunity.  The increase 
in human life expectancy is another factor driving research into these foods. One example is a 
millennial probiotic drink, originating in Asia called kombucha. It is fermented from green tea 
(Camellia sinensis (L.) Kuntze), by a consortium of microorganisms containing bacteria and 
yeast assembled on a cellulose plate called SCOBY (symbiotic culture of bacteria and yeast). 
Due to its benefits, the interest in studying this beverage is growing every day. The main 
objective of this work is to discuss its benefits through a bibliographic research. The searches 
followed inclusion criteria: about the fermentative process of kombucha and microorganisms 
present in the consortium, its antioxidant and antimicrobial properties. It also approached its 
possible action in the treatment of cervical cancer.  Most of the articles demonstrated the 
antioxidant capacity of kombucha throughout the fermentation, and in different infusions of the 
plant (Camellia sinensis (L.) Kuntze), demonstrating green tea as the best substrate. Studies 
have concluded that the fermentation time favors the increase of the antioxidant property, and 
that organic acids play the main role in this process. This demonstrates that kombucha is a 
beverage that can act in the maintenance of free radicals, in the combat of harmful 
microorganisms and in the reduction of cancer cells.  
 
Keywords: Kombucha; fermentation; intestinal healthy, probiotic. 
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INTRODUÇÃO 

Manter um equilíbrio apropriado da 

microbiota pode ser assegurado por uma 

suplementação sistemática da dieta com 

probióticos, prebióticos e simbióticos. ( 

BIELECKA; BIEDRZYCKA; 

MAJKOWSKA, 2002).  

Prebióticos são ingredientes nutricionais 

não digeríveis que afetam beneficamente o 

hospedeiro, estimulando seletivamente o 

crescimento e a atividade de uma ou mais 

espécies de bactérias benéficas intestinais, 

melhorando a saúde do seu hospedeiro. ( 

GIBSON; ROBERFROID, 1995). Os  

alimentos simbióticos,  segundo Menten 

(2002), “alia o fornecimento de 

microrganismos probióticos juntamente 

com substâncias prebióticas específicas que 

estimulam seu desenvolvimento e 

atividade, potencializando o efeito de 

ambos os produtos”. 

Os probióticos podem  ser definidos 

como uma cultura de microrganismos vivos 

específicos, residentes permanentes quando 

a microbiota não apresenta uma disbiose 

entre os principais Filo firmicutes e Filo 

bacteroidetes no trato digestivo do animal 

através do alimento, garantindo o efetivo 

estabelecimento da população intestinal de 

microrganismos e assegurando a melhor 

utilização dos alimentos ( CRAWFORD, 

1979).  

 

A microbiota intestinal exerce influência 

considerável sobre uma série de reações 

bioquímicas do hospedeiro. Paralelamente, 

quando em equilíbrio, impede que 

microrganismos potencialmente 

patogênicos nela presentes, exerçam seus 

efeitos nocivos. Por outro lado, o 

desequilíbrio dessa microbiota pode resultar 

na proliferação de patógenos, com 

consequente infecção bacteriana ( 

ZIEMER; GIBSON, 1998).  

Entretanto, devido a  grande importância 

da microbiota intestinal na imunidade 

humana, cresce as pesquisas sobre a 

kombucha, uma bebida fermentada de 

forma caseira, a partir do chá adoçado da 

planta (Camellia sinensis (L.) Kuntze), ( 

chá verde), rica em ácidos orgânicos e com 

propriedades probióticas que ajudam na 

regulação intestinal. De origem asiática, 

acredita-se que ela seja consumida desde 

220 ac, durante a dinastia de Tsin na 

Machúria ( C.J. GREENWALT; K. H. 

STEINKRAUS;  R. A. LEDFORD, 2000). 

A medida que as rotas comerciais se 

expandiram até o extremo oriente, essa 

bebida chegou na Rússia onde foi utilizada 

para tratar doenças reumáticas, 

hemorroidas, doenças metabólicas e até na 

diminuição de câncer, que eram recorrentes 

em algumas regiões, que sofriam com a 
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toxicidade da poluição geradas pela guerra 

(FRANK, G.W. 1991).  

Esta revisão visa analisar as 

propriedades bioativas da kombucha e 

discorrer de seus benefícios na sociedade, 

visando a sua utilização para algumas 

comorbidades que afetam a sociedade 

moderna. 

OBJETIVO 

Objetivo Geral  

Descrever os principais atributos biológicos 

funcionais da Kombucha a fim de demostrar 

os benefícios no que se refere ao tratamento 

de doenças como o câncer de colo retal. 

 

Objetivos Específicos  

• Discorrer sobre o processo fermentativo 

e descrever suas propriedades 

antioxidantes;  

•  Descrever os principais 

microrganismos no consórcio;  

• Descrever as propriedades 

antioxidantes da bebida e seus 

benefícios no controle de radicais livres.  

• Descrever os benefícios probióticos da 

kombucha na saúde intestinal. 

• Demostrar os benefícios antimicrobiano 

da kombucha e seus benefícios  no 

controle de patógenos .  

• Indicar como a kombucha atua na 

redução de células cancerígenas, 

especialmente na redução de células 

cancerosas colorretais. 

 

METODOLOGIA  

 Inicialmente as pesquisas foram 

divididas em palavras chaves para se 

encontrar artigos onde elucidavam sobre a 

bebida em si e seus mecanismos de 

fermentação. Após esses resultados foram 

levando outros critérios para se pesquisar, 

como palavras chaves para demostrar os 

microrganismos presentes nesse processo e 

os resultados benéficos dessa fermentação. 

Com esses critérios, conseguimos 

demonstrar através da literatura o uso da 

bebida de forma benéfica no controle de 

algumas doenças comuns na sociedade 

moderna.  

A partir dessa pesquisa na base de 

dados, foram selecionados 39 artigos de 

língua inglesa como referência. A 

publicação desses artigos estão entre o 

período do ano de 1997 a 2021. 

Inicialmente foram levados em critérios a 

utilização de artigos recentes, entretanto, 

algumas publicações mais antigas foram 

usadas  para se basear como o andamento 

dos estudos foram evoluindo, a medida em 

que a bebida foi sendo conhecida e seus 

resultados usados para divulgação 

cientifica. 
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DESENVOLVIMENTO  

1.PROCESSO DE FERMENTACÃO 

DA KOMBUCHA 

O processo de fermentação da 

kombucha é iniciado a partir da infusão do 

chá verde ou chá preto (Camellia sinensis 

(L.) Kuntze). Os chás de Camellia 

sinensis  ( L.) Kuntze ), podem ser 

classificados em três tipos básicos: preto, 

verde e oolong, diferenciando-se pelo 

beneficiamento das folhas. Para o preparo 

do chá preto, as folhas são fermentadas. 

Para o preparo do chá verde, as folhas são 

apenas escaldadas e fervidas para garantir a 

preservação da cor. Os chás oolong 

encaixam-se numa categoria intermediária: 

passam por um processo de fermentação 

mais brando e, por isso, têm aroma menos 

acentuado do que os pretos. Dos três tipos 

de chás, o chá verde é o mais rico em 

compostos com atividades funcionais 

(CHENG, 2006). 

 A partir da  infusão do chá verde ou 

chá preto (Camellia sinensis (L.) Kuntze).  

adiciona-se açúcar, 10% de Kombucha 

pronta (dose de “arranque”), além de um 

consórcio de bactérias e leveduras 

(SCOBY) (figura 2), que   ajudará no 

crescimento da colônia e no processo de 

fermentação. Neste processo, leveduras 

fazem a quebra da glicose, gerando ácidos 

orgânicos ( CRUM, H., A. LAGORY, 

2016). Neste processo, vale ressaltar que o 

açúcar é adicionado na infusão ainda quente 

para que haja melhor diluição. O SCOBY é 

adicionado após o resfriamento desta 

infusão a fim assegurar a sobrevivência dos 

microrganismos. O produto gerado, 

denominado de “Mosto”, ficará 

fermentando em torno de 7 a 12 dias, em 

uma temperatura em torno 22°C  a 30 °C ( 

CRUM, H., A. LAGORY, 2016). Em 

regiões mais frias o metabolismo das 

leveduras abaixa, fazendo com que a 

fermentação seja mais lenta. Por outro lado, 

temperaturas mais altas podem fazer com 

que fungos maléficos contaminem a 

colônia. É importante que o  recipiente seja 

coberto com um pano fino, pois nesse 

processo é necessário oxigênio para a 

formação dos ácidos. Após alguns dias a 

bebida estará pronta para consumo e 

apresentará uma leve acidez e sabor 

fermentado, com bolhas de gás carbônico 

gerado naturalmente no processo 

fermentativo. Alguns produtores costumam 

fazer uma segunda fermentação, 

adicionando frutas, essências naturais ou 

especiarias, para criar uma bebida frisante 

mais requintada (Figura 1) ( CRUMC, H., 

A. LAGORY, 2016). A kombucha é uma 

bebida ácida devido a altas quantidades de 

bactérias acéticas. Em termos gerais, o pH 

inicial da fermentação é 4.8 e o pH final em 
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torno de 2.7. Desta forma, dificilmente a 

kombucha se tornará uma bebida 

contaminada por microrganismos 

maléficos, pois eles não resistem ao meio 

com pH muito ácido.  

Ressalta-se que a utilização de itens 

higienizados e sanitizados no processo de 

fermentação da Kombucha são 

extremamente importantes para que não 

haja contaminação. Neste caso, o ácido 

peracético é o mais adequado para a 

sanitização dos itens, pois o resíduo gerado 

(acido acético) é o mesmo resultante da 

fermentação do kombucha. O ácido acético 

é inofensivo tanto para quem irá consumir a 

kombucha quanto para o consórcio de 

microrganismos. Neste processo também é 

essencial a utilização de uma água de boa 

qualidade e com baixos teores de cloro para 

não haja a morte dos microrganismos do 

consórcio (CRUM, H., A. LAGORY, 

2016). 

Figura 1 - Kombucha de Abacaxi 

 

1.1 CAMELLIA SINENSIS (L. 

KUNTZE)  

   Para as infusões da kombucha 

geralmente utilizamos a planta (Camellia 

sinensis  (L.) Kuntze), A cafeína e a 

teofilina  presente na planta e são  alcaloides 

da família das metilxantinas, sendo 

essenciais para que os microrganismos 

sejam capazes de produzir ácidos orgânicos, 

servindo ainda como fonte principal de 

nitrogênio (FONTANA, J. D., et al., 1991).  

Estudos de comparação entre fermentações 

feitas a partir do chá verde e chá preto  

resultaram que o chá verde, tem muitas 

vantagens para todo o processo 

fermentativo em relação ao chá preto. O chá 

verde possui altas quantidades de catequina, 

um fitonutriente com forte ação 

antioxidante.  Foi descoberto que a  

catequina tem ótimas propriedades 

antibactericidas, principalmente contra a 

bactéria Streptococcus mutans. (OTAKE., 

et al., 1991).   Uma xícara de chá da preto 

(Camellia sinensis (L.) Kuntze), possui em 

média 40 mg de cafeína. A cafeína e os 

polifenóis em altas quantidades tem ação 

antibiótica (BALENTINE, D. A., 1992.), o 

que reforça ainda mais os benefícios dessa 

bebida.  Além disso, o chá verde em relação 

ao chá preto, possui resultados melhores na 

fermentação, pois não passa por muitos 

processos oxidativos.  
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Figura 2 – Scobys imersos em chá verde 

 
 

1.2 AÇÚCARES  

Quando estamos aprendendo a 

fermentar a kombucha, aprendemos de 

forma popular a “alimentar”  a kombucha 

com o açúcar.  Esse tipo de fonte é essencial 

para proporcionar a biossíntese de vários 

constituintes celulares desses 

microrganismos, de forma que os caminhos 

metabólicos deles são utilizados com o 

objetivo de transformar compostos como 

carboidratos e lipídeos em compostos 

metabólicos que possam, efetivamente, ser 

metabolizados por vias centrais (RIGO, 

2006). A recomendação é que seja utilizada 

entre 50 a 60g de açúcar na fermentação, 

que irá ser impulsionada  através da 

transformação da sacarose, que será 

transformada  em açucares mais simples 

pelas leveduras, que serão convertidos em 

etanol por meio da glicólise, e 

consequentemente produzindo gás 

carbônico. As bactérias acéticas utilizam da 

glicose para produzir ácido glucônico 

utilizam, ainda, a glicose e a frutose visando 

produzir celulose e, por fim, o etanol para 

que seja possível produzir o ácido acético 

(DA SILVA , D. P., at al., 1991).   

1.3 SCOBY  

O processo fermentativo da kombucha é 

realizado por uma consórcio de bactérias e 

leveduras composta de celulose e  que foi 

intitulada como SCOBY ( Symbiotic 

Culture Of Bacteria and Yeast) (figura 3). 

Compostas por bactérias aeróbicas que 

ficam na superfície do líquido. As bactérias  

crescem e se desenvolvem cada vez que é 

alimentada por mais chá verde adoçado,  

aumentando assim sua   atividade 

microbiológica, e  formando cada vez um  

biofilme. Esse biofilme cada vez fica mais 

forte podendo agregar-se  em uma colônia 

já existente, ou gerar novas colônias. 

Fontana et al.(1991), analisou como as 

colônias fazem a biossíntese para geração 

da celulose, componente desse biofilme e 

constatou que através da cafeína e de seus 

componentes como a  teofilina e a 

teobromina agem como estimuladores para 

as bactérias produzirem a celulose 

(FONTANA, J. D., et al., 1991). As 

celuloses bacterianas apresentam cadeias 
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formadas por longas nanofibrilas, com 

largura em escala nanométrica com 

dimensões de 1,5 nm aproximadamente de 

largura, além de conferirem maior área 

superficial em relação as fibras de celulose 

vegetal (WANG, et al., 2019; SANTOS, 

2012). As principais vantagens oferecidas 

pela celulose bacteriana, além de serem 

livres de impurezas, se relacionam a 

durabilidade, biodegradabilidade, não 

toxicidade e biocompatibilidade (LIMA et 

al., 2015; PIRICH, 2017; DONINI et al, 

2010).  

Figura 3 - Scoby 

 
 

2. MICRORGANISMOS PRESENTES 

NA FERMENTAÇÃO  

 As espécies procarióticas mais abundantes 

na colônia do kombucha são  as produtoras 

de ácido acético e ácido glucônico.  A 

bactéria acetobacter xylinum, é a mais 

abundante e produz ácido acético e ácido 

glucônico. Sendo   responsável por produzir 

a  celulose  a partir do carbono do etanol e 

da glicose (ADAMNSA, M. R. 1985.). 

Além da Acetobacter xylinum, Fontana., et 

al.(1991), Investigou um exemplar de 

celulose da kombucha, que verificou a 

presença de mais 3  espécies de bactérias, 

Que são elas: Acetobacter Acetobacter 

aceti;  Acetobacter pasteurianus e  

Gluconobacter (GREENWALT., et a.l., 

2000).  

 

2.1 LEVEDURAS 

As leveduras são responsáveis por 

fazer a fermentação da bebida em simbiose 

com as bactérias, Liu et al. (1996), Estudou 

essa interação, e constatou que as leveduras 

são estimuladas a produzirem etanol  a 

partir do ácido acético produzido pelas 

bactérias. (LIU., et al., 1996). Leveduras 

encontradas em análises: Brettanomyces; 

Brettanomyces bruxellensis; 

Brettanomyces intermedius; Candida; 

Candida famata; Mycoderma; Mycotorula; 

Pichia; Pichia membranaefaciens; 

Saccharomyces; Saccharomyces 

cerevisiae; subsp. Aceti; Saccharomyces 

cerevisiae; subsp. Cerevisiae; 

Schizosaccharomyces; Torula; 

Torulaspora delbrueckii; Torulopsis; 

Zygosaccharomyces; Zygosaccharomyces 

bailii; Zygosaccharomyces rouzii. ( 

GREENWALT, et al., 2000).  Porém, elas 

são variáveis de acordo com a origem 



 

 

9 

 

Ciências Biológicas 2022.1 

dessas colônias. Por isso encontramos a 

venda consórcios Americanos e Alemão. 

Um estudo realizado por Mayser et al. 

Demostrou que os microrganismos mais 

comuns na colônia alemã são: 

Brettanomyces, Zigossaccharomyces, e 

Saccharomyces (MAYSER,1995).  Liu et 

al. Analisaram leveduras Saccharomyces 

cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii, e 

Brettanomyces bruzellensis de amostras 

taiwanesas ( LIU; et al., 1996). Já no 

consórcio americano as leveduras mais 

comuns encontradas foram: 

Zygosaccharomyces e S. cerevisiae ( 

ROUSSIN, M. R. 1996). Elas atuam 

quebrando a sacarose do açúcar em glicose, 

e essa glicose é  consumida por elas  e usada 

para produção de etanol e dióxido de 

carbono. ( SIEVERS, M., C.  1995).  As 

bactérias agem oxidando o etanol em 

acetaldeído, e depois para ácido acético. ( 

SIEVERS, M., C.  1995). Apesar de gerar 

um  teor alcoólico, o etanol presente na 

kombucha nunca irá exceder 10g/L. já o 

ácido acético pode ser encontrado em altas 

concentrações, em torno de 30g/L ( 

VALENTIN, H., 1930).  Como atividade 

secundária as acetobacter podem utilizar a 

glicose em ácido glucônico, que são 

encontradas em quantidades substanciais 

em torno de 20g/L. ( SIEVERS, M., at al., 

1995;  ASAI, T. , 1968.) a frutose é utilizada 

em menor grau pelos microrganismos, 

como resultado as bactérias produzem em 

maior escala ácido acético, ácido glucônico 

e celulose (FRANK , G. W. 1991). 

BENEFÍCIOS ANTIOXIDANTES  

Sabemos que a vida estressante de 

hoje em dia e a má alimentação podem 

contribuir para o aumento de doenças, 

ocasionadas pela presença de radicais 

livres. Os antioxidantes atuam na 

diminuição dos radicais livres, que causam 

o estresse oxidativo nas células. O acúmulo 

desses radicais livres tem como 

consequência muitas doenças como: 

parkison, Alzheimer, envelhecimento e até 

mesmo obesidade. Podemos encontrar na 

alimentação uma maneira de diminuir os 

radicias livres, consumindo alimentos 

antioxidantes ( BLOOKHINAB, O. 2003).  

Estudos do kombucha comprovaram suas 

propriedades antibacterianas, antioxidantes, 

antidiabéticas, bem como sua capacidade de 

reduzir a concentração de colesterol, apoiar 

o sistema imunológico e estimular a 

desintoxicação do fígado.( VILLARREAL-

SOTO, 2018;  KAPP, J.M., et al., 2018).  A 

bebida Kombucha também apresenta 

minerais originários principalmente do chá 

(potássio, manganês, íons de flúor), 

vitaminas (E, K, B), aminoácidos 

(especialmente teanina, um derivado da 

glutamina), bem como outros compostos 



 

 

10 

 

Ciências Biológicas 2022.1 

que são formados como resultado de 

inúmeras reações que ocorrem durante a 

fermentação do chá. Esses compostos 

aumentam em quantidades totais em razão 

da degradação de compostos maiores em 

compostos menores por ação de enzimas 

produzidas. Um exemplo dessa degradação 

é demonstrado pela capacidade dos 

microrganismos do SCOBY (Cultura 

Simbiótica de Bactérias e Leveduras), 

liberar enzimas que convertem galato de 

epigalocatequina e galato de epicatequina 

em epigalocatequina e epicatequina, 

respectivamente (BHATTACHARYA et 

al., 2016; SUN; LI; CHEN, 2015).  Durante 

a oxidação de compostos polifenólicos, 

catequinas, flavonóides e outros compostos 

com benefícios para a saúde do organismo 

são formados. ( VILARREAL-SOTO.; 

2018), ( JAYABALAN, R., et al., 2010), ( 

IVANISOVA, E., et al., 2020). Um dos 

compostos característicos antioxidantes que 

a kombucha possui é a vitamina C, que se  

mostra uma poderosa propriedade de 

eliminação contra os radicais livres e 

espécies reativas de oxigênio (VITAS et al, 

2013). Um dos métodos que se se utiliza 

para determinar uma atividade antioxidante 

é o método DPPH. Esse método 

desenvolvido por  Blois (1958), para 

determinar a atividade antioxidante de 

várias substâncias utilizando um radical 

livre estável semelhante, α-difenil-β-

picrilhidrazila. Esse método foi depois 

modificado por Brand-Williams; Cuvelier; 

Berset (1995) para determinar o potencial 

antioxidante de compostos fenólicos e de 

amostras biológicas, simplificando a 

interpretação do resultado realizado 

por Blois (1958).  Esse método de sequestro 

do radical livre estável 2,2-difenil1-

picrilhidrazil foi utilizado por Karolina J et 

al.,  2020), para mensurar as propriedades 

antioxidante da bebida. E foi analisado que 

os compostos antioxidantes estavam entre 

70,62% e 94,61% de inibição de DHPP. 

Nesse estudo, foi feito uma comparação 

entre o chá verde e o chá preto, onde o chá-

verde demostrou uma quantidade maior de 

antioxidantes em relação ao chá preto, 

sendo observado logo no primeiro dia um 

valor alto ( tabela 4).  

 

Tabela 4 -  potencial antioxidante  

 
 

Foi observado também que essa 

ação antioxidante cai de acordo com o 

tempo de fermentação ( tabela 4),  sendo 

encontrado altos valores em torno de 7 dias,   

e uma diminuição de valores a partir de 14 

dias de fermentação. 
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Nesse estudo também demostrou 

que os flavonoides do chá ( tabela 4),  são 

consumidos pelos microrganismos no início 

da fermentação. Porém, na medida que a 

fermentação avança a partir do sétimo dia, 

esses índices de flavonoides aumentam. 

Demostrando que a bebida produz 

compostos antioxidantes. 

Já os polifenóis são encontrados 

índices crescentes ao longo de toda a 

fermentação. 

Outro estudo feito por  FU et al. 

(2014), analisou três amostras de kombucha 

com a mesma técnica, porém, com 

diferentes substratos: sendo uma preparada 

com chá verde, chá em pó e chá preto. E os 

resultados foram semelhantes ao estudo de  

Karolina, J., et al. (2020). O chá verde nos 

estudos de FU et al, (2014 ) captaram 

95,30% de DHPP, sendo o chá em pó com 

a menor taxa 3.8%  e o chá preto com 

38.7%. esse estudo demostrou que o chá -

verde é o melhor chá para se obter altas 

propriedades antioxidantes, em relação ao 

chá preto e outras formas encontradas 

desses chá. 

 

FUNÇÃO PROBIÓTICA  

O papel da alimentação equilibrada 

na manutenção da saúde tem despertado 

interesse pela comunidade científica, que 

tem produzido inúmeros estudos com o 

intuito de comprovar a atuação de alguns 

alimentos, na redução de riscos de certas 

doenças, além do considerável interesse em 

incentivar as pesquisas de novos 

componentes naturais e o desenvolvimento 

de novos ingredientes, possibilitando a 

inovação em produtos alimentícios e a 

criação de novos nichos de mercado para 

estes ingredientes (  THAMER E PENNA,  

2006; ARAÚJO, 2007). O grande aumento 

de doenças fez com que a sociedade 

mudasse a visão a respeito da alimentação, 

trazendo à mesa alimentos funcionais que 

auxiliam na promoção da saúde, a fim de 

minimizar enfermidades. Os probióticos 

são exemplos desses alimentos que vem 

sendo procurados a cada dia. O interesse 

pelos efeitos benéficos à saúde humana 

proporcionado especialmente por bactérias 

ou leveduras viáveis tem provocado um 

aumento mundial na comercialização de 

produtos que contenham estes 

microrganismos (ARAÚJO, 2007). As 

combinações das cepas Lactobacillus e  

Bifidobacterium são responsáveis por uma 

ação probiótica promovendo a saúde  do 

hospedeiro. Também podemos encontrar 

um papel importante  das leveduras 

Saccharomyces boulardii e S. cerevisiae 

(N.O. KOZYROVSKA., et al., 2012). Os 

microrganismos probióticos proporcionam 

um equilíbrio na microbiota intestinal, 
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normalizando processos no intestino e 

aumentando o sistema imunológico. Além 

disso, eles ajudam a melhorar a digestão. Os 

microrganismos presentes nessa bebida não 

só atuam como probióticos, mas a 

microcelulose que também está presente, 

atua como no crescimento das bactérias 

benéficas  já existentes no intestino (N.O. 

KOZYROVSKA., et al., 2014). Atuando 

como simbiótico, uma combinação de 

prebióticos e probióticos (C. DUFRESNE, 

E. FARNWORTH., 2000), (R.J.S. JUNIOR 

et al., 2009). Os microrganismos  da 

Kombucha  produzem um coquetel de 

diversos metabólitos, e é rico em fibras, 

ácidos orgânicos e aminoácidos, 

especialmente, em lisina ( JAYABALN R.,  

2010), vitaminas ( VELICANSKI  A. S et 

al., 2007), Antioxidantes ( DANIELIAN  

L.T.,  1993), enzimas ( DANIELIAN L. T.,  

2014) e elementos essenciais como Na, K, 

Ca, Cu, Fe, Mn, Ni, e Zn ( JAYABALAN R 

2010). Os alimentos  probióticos precisam 

ser resistentes para ultrapassarem a acidez 

do estômago, para conseguirem chegar até 

o intestino de forma viável.  

Tendo em vista o aumento de 

estudos sobre a kombucha e  a divulgação 

dos efeitos positivos dos probióticos, o 

aumento do consumo e também o interesse 

da indústria alimentícia irá crescer,  e 

segundo Reid e Hammond (2005), o 

conhecimento médico das provas clínicas 

do uso de probióticos vai ajudá-los a 

sentirem-se confortáveis a recomendar o 

uso de suplementos contendo probióticos.  

AÇÃO ANTIMICROBIANA  

Sabemos que o kombucha é uma 

bebida com a acidez elevada,  sendo o pH 

ideal para o início da fermentação é de 4.8% 

e final de 3.3% aproximadamente, e  que 

microrganismos patogênicos não se 

adaptam a esse meio ácido. fazendo com 

que a bebida seja segura para consumo. 

Thida K et al., (2019), analisou amostras de 

kombucha com bactérias Escherichia coli, 

E. coli 0157:H7, shigella dysenteriae, 

Salmonella Typhi e vibrio choler.  Ambas 

essas bactérias são nocivas ao homem, 

causando diversas doenças 

gastrointestinais. O método utilizado foi 

difusão em ágar, e foram analisadas 

amostras de kombucha fermentadas 

utilizando-se  1,0% p/v de folhas de chá 

verde para 10% (p/v) de sacarose para 

500ml de agua destilada. E se estudou as 

atividades anti-microbiológica de 

fermentações  de 0 a 15 dias. Assim 

observou-se que as substâncias compostas 

na bebida  fermentada durante 15 dias, 

poderiam inibir patógenos bacterianos 

(Tabela  5).  
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Tabela 5 -  comparativo inibição 

patógenos. 

 

 
 

 O ácido acético e as catequinas 

presentes no chá, são conhecidos por inibir 

uma gama de microrganismos Gram-

positivos e  Gram-negativos 

(JAYABALAN 2014).  além disso, outros 

estudos mostraram que as atividades 

antibacterianas não provinham 

exclusivamente do acido acético ou de 

outros ácidos orgânicos, como acido cítrico, 

acido láctico, acido málico e pirúvico 

(HOFFMANN, N. 2002),  Mas 

possivelmente de outros componentes 

biologicamente ativos como bacteriocinas, 

proteínas, enzimas, e compostos fenólicos 

derivados do chá, bem como taninos 

originalmente presentes no caldo de chá que 

poderiam ter sido envolvidos como 

substâncias antimicrobianas 

(SREERAMULU, et al., 2001), Já a 

amostra do chá não fermentado não 

apresentou nenhuma atividade 

antimicrobiana. Sendo que nesse processo 

foi utilizado somente 1% de folhas de chá 

por litro. Provavelmente ocorreu devido as 

baixas concentrações de polifenóis que são 

presentes no chá (VELICANSKI , 2007).  

 

ATUAÇÃO NA REDUÇÃO DE 

CÉLULAS CANCERÍGENAS  

COLORRETAIS  

O câncer é uma doença que assola e 

preocupa todo o mundo. De acordo com a 

organização mundial da saúde cerca de 27 

milhões de novos casos de câncer irão 

aparecer anualmente em 2050 ( ALEMI A, 

et al. 2018). Contabilizando 8% de todas as 

mortes anuais relacionadas com o câncer, os 

cânceres colorretais são a terceira causa 

principal de morte, tanto em homens como 

em mulheres ( SIEGEL  R,  et al., 2014).  O 

consumo de alimentos que não são 

saudáveis, obesidade e tabagismo podem 

ser uma das causas do câncer colorretal. O 

câncer colorretal tem diversos tratamentos 

quando diagnosticado como: cirurgia, 

quimioterapia, radioterapia e outros. Porém, 

vários tratamentos naturais podem ser 

agregados juntamente com a medicina 

tradicional. No caso, a kombucha com suas 

propriedades antioxidantes e seus 

compostos fenólicos podem trazer  

benefícios em conjunto com o tratamento 

tradicional. Um estudo  realizado in vitro  

em células  cancerígenas de colón humano 

HCT-116 realizado por Latifeh Rasouli et 

al. (2021), visou demostrar a atividade 
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anticancerígena da bebida, combinada com 

uma fármaco utilizado na quimioterapia, 

denominado  doxorubicina. Ela analisou 

ensaios com dois exemplares da bebida. Um 

exemplar industrializado fermentado 

durante 2 semanas. E um fermentado 

caseiro,  fermentado por 3 semanas com  

infusão do chá verde por 15  minutos. O 

exemplar industrializado foi denominado 

kombucha 1 e o fermentado caseiro como 

kombucha 2. Ambos foram analisados em 

conjunto com o fármaco doxorubicina. 

Também foram feitas análises em separado, 

somente com o fármaco, e somente com o 

kombucha. Foram avaliados a atividade 

anticancerígena  de ambas as amostras, e 

também a expressão apoptótica dos genes. 

O estudo demostrou que o kombucha 

juntamente com o fármaco aumentou a 

atividade antitumoral, atuando como um 

modulador bioquímico. Já atuando sozinho, 

o kombucha causou apoptose precoce nas 

linhas de células colorretais HCT-116. Esse 

estudo foi de extrema importância para se 

avaliar o tratamento dessa doença. Já que o 

kombucha atuou bem na fase G1/G0, 

fazendo com que as células não chegassem 

até a fase S. Fase importante da interfase, 

onde as células fazem a síntese de DNA. 

Demostrando uma capacidade 

antiproliferativo da kombucha nessas 

células ( tabela 6). 

 

Tabela  6 – resultados análises ciclo 

celular. 

 
 

CONCLUSÃO 

A partir da revisão bibliográfica 

realizada, observou-se que cerca de 80% 

dos artigos relatavam os benefícios da 

bebida, comprovando seu efeito 

antioxidante em comparação com diversos 

chás que podem ser utilizados no processo 

fermentativo.  Outros pontos importantes 

foram observados nesta literatura, como a 

descrição dos compostos orgânicos e dos 

microrganismos que formam o consórcio de 

bactérias e leveduras da Kombucha. As 

demais publicações analisadas (20%) 

relataram a atuação da kombucha como 

coadjuvante no tratamento de células 

cancerígenas do colo retal, além dos seus 

benefícios na saúde intestinal devido suas 

propriedades probióticas. Desta forma, 

conclui-se que a kombucha é uma bebida 

com altos índices de antioxidantes, trazendo 

muitos benefícios para a saúde. Além disso,  

o uso do chá-preto e chá-verde são capazes 

de eliminar radicais livres, sendo que este 

último alcança melhores  níveis. E que o 
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processo de fermentação pelas bactérias e 

leveduras também geram produtos que 

aumentam essa captação. Os estudos 

demostraram que o tempo de fermentação é 

fator crucial,  obtendo melhores resultados 

a partir do sétimo dia de fermentação. 

Concluímos também que a ação 

antimicrobiana da kombucha é eficaz 

apenas quando a bebida está fermentada, 

devido a formação dos compostos 

produzidos pelos microrganismos. Além 

disso, estudos sugerem que a kombucha tem 

uma atividade antitumoral, podendo ser 

eficaz nos tratamentos de câncer retal. 

Entretanto,  devemos ter em mente que por 

mais que a os microrganismos façam a 

conversão do etanol em acido acético, ela 

possui um teor alcoólico mesmo que 

reduzido. E que esse fator depende da 

quantidade de açúcar utilizada nos 

processos fermentativos. Devido a isso, foi 

regulamentada em 2019 a normativa 41 do 

Ministério da Agricultura , Pecuária e 

Abastecimento, onde descreve todas as 

normas que os produtores da kombucha 

devem seguir. Inclusive informações a 

respeito da quantidade de álcool presente na  

bebida, sendo necessária estar descrita no 

rótulo, caso quantidade exceda 0,5%. 

Visando a segurança para o consumo de 

crianças e grávidas. O processo 

fermentativo da kombcuha é muito 

heterogêneo, variando muito de acordo com 

a colônia , água, açúcar e infusões.  
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