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1. RESUMO 

Quindim é um doce tipicamente brasileiro e por ser um alimento que exige 

preparação manual, há fatores que contribuem para a sua contaminação por micro-

organismos patogênicos. O objetivo deste estudo é avaliar microbiologicamente 

quindins, de acordo com as normas estabelecidas pela RDC nº 12 da ANVISA. 

Foram analisadas 10 amostras de 2 estabelecimentos diferentes, pelos métodos de 

identificação microbiológica e bioquímica.  Os testes apresentaram-se positivos para 

Salmonella spp., Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Com isto, conclui-se que 

os quindins encontravam-se impróprios para consumo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O quindim é um doce de origem portuguesa a base de ovos e amêndoas, 

chamados de Brisa de liz. Com a chegada deste quitute ao Brasil foi retirada a 

amêndoa, e o coco foi incorporado à receita, portanto o Quindim é um doce típico 

brasileiro, composto por gemas de ovos, açúcar, coco ralado e manteiga.1 

Por ser um alimento que exige preparação manual há diversos fatores que 

contribuem para a contaminação deste por micro-organismos patogênicos 

 (OLIVEIRA, 2008).  

No Brasil acredita-se que a incidência de doenças de origem alimentar seja 

bastante elevada (FRANCO; LANDGRAF, 1996). De acordo com Granada et al. 

(2003) os micro-organismos mais encontrados em quindins são, Staphylococcus 

aureus, Salmonella spp. e Bacillus cereus . E segundo Mortatti (1992) outro micro-

organismo freqüentemente encontrado é a E.coli enteropatogênica. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é avaliar microbiologicamente quindins de diferentes 

comércios da região norte de São Paulo-SP de acordo com as normas estabelecidas 

pela RDC nº 12 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

4.  METODOLOGIA 

Foram coletadas dez amostras de quindins, mantidas sob refrigeração e 

levadas para o laboratório onde foram realizadas as análises. Inicialmente, pesou-se 
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assepticamente 25 g da amostra e adicionou-se 225 mL de Solução Salina 

Peptonada Estéril a 0,8%, foram realizadas diluições seriadas até 10-5. Para 

determinação de E.coli, das diluições foram transferidas alíquotas para caldo Lauryl, 

caldo Lactose Bile Verde Brilhante e posteriormente para o Caldo EC. Se positivo, 

inocula-se em meio EMB. Para determinação de S. aureus, realizou-se a partir das 

diluições decimais, transferidas para o meio Baird Parker. Das placas positivas, 

foram retiradas colônias para realização do teste de Catalase e Coagulase. No 

intervalo de cada etapa, os tubos e placas foram incubados em estufa por 24 horas 

à 37ºC. Para a determinação de B. cereus, a partir das diluições foram transferidas 

alíquotas para o meio Manitol com emulsão de gema de ovo e solução salina à 

0,85%. As placas foram encubadas à 37ºC por cinco dias. Determinação de 

Salmonella spp., da amostra pesada e tratada inicialmente, incubada em estufa por 

24 horas à 37ºC. Transferiu-se para tubos contendo caldo Rappaport e caldo 

Tetrationato, quando positivos, para placas com meio SS. Após a positivação, foram 

realizados testes bioquímicos (Fenilalanina, TSI, Lisina, Uréia, Citrato e SIM). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Os fatores que contribuem para a contaminação dos quindins por micro-

organismos patogênicos são a falta de higiene dos manipuladores, dos utensílios e 

do local de preparo, além do armazenamento e exposição incorretos (OLIVEIRA, 

2008); também pode ocorrer devido a um dos componentes do alimento, como por 

exemplo o ovo, onde a contaminação por Salmonella spp. é freqüente (SILVA,2000). 

As doenças veiculadas por alimentos (DTA’s) apresentam um quadro clínico 

bem característico de gastrenterites como diarréias, dor abdominal, náuseas, 

vômitos, acompanhados de febre ou não. (GERMANO, 2001). O período de 

incubação, a gravidade e a duração da doença podem ser diferentes, em função da 

idade, do estado nutricional, da sensibilidade individual e da quantidade de alimento 

ingerido (FRANCO; LANDGRAF, 1996).  

 Os principais Micro-organismos causadores das DTA’s e comumente 

encontrados em quindins são: E.coli enteropatogênica e Salmonella spp.,, que 

atravessam a barreira gástrica e se aderem à mucosa do intestino provocando 

alterações que levam a diarréia (TRABULSI, 1999). S. aureus, encontrados em 

grande quantidade nas mãos e na mucosa nasal, 1µg de enterotoxina no alimento, é 

capaz de gerar uma grave intoxicação. Bacillus cereus, que podem causar dois tipos 
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de intoxicações alimentares, descritos como emético e síndromes diarréicas 

(NARANJO, 2011). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estabelecimento A: Testes positivos para S. aureus apresentando 2,7x 107 UFC.  

Os demais testes apresentaram-se negativos.  

Estabelecimento B: Foram realizados testes bioquímicos que comprovaram a 

presença de Salmonella spp.. O teste realizado para B. cereus foi positivo 

apresentando colônias incontáveis. Os demais testes apresentaram-se negativos.  

Portanto, conclui-se que os quindins dos dois estabelecimentos encontram-se 

impróprios para consumo, pois de acordo com as normas da RDC nº 12 da ANVISA 

o número de colônias permitidas para S. aureus e B.cereus é de 103 cada e, além 

disto, nenhum alimento deve conter a presença de Salmonella spp.. 
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