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1. RESUMO 

Entende-se por leite o produto oriundo da ordenha completa e ineterrupta, em

condições  de  higiene,  de  vacas  sadias,  bem  alimentadas  e  descansadas.  No

presente trabalho  analisados a presença de micro-organismos, que podem estar

presentes no leite pasteurizado e que são patogênicos aos seres humanos, como:

Salmonella enterica, Escherichia coli, e Staphylococcus aureus.Dentre as amostras

analisadas, conclui-se que todas estavam impróprias para consumopois os valores

apresentados para S.aureus estavam acima do que é permitido pela ANVISA. Não

foi encontrado  Salmonella sp.
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2. INTRODUÇÃO

De acordo com a Instrução Normativanº51, de setembro de 2002, entende-se

por leite o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de

higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais

deve denominar-se segundo a espécie de que proceda e leite pasteurizado tipo A é

o  leite  classificado  quanto  ao  teor  de  gordura  em  integral,  padronizado,  semi-

desnatado ou desnatado, produzido, beneficiado e envasado em estabelecimento

denominado Granja Leiteira.

Leite pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir do Leite Cru Refrigerado

na propriedade rural, submetido a tratamento térmico na faixa de temperatura de 72

a 75ºC durante 15 a 20s, em equipamento de pasteurização a placas, dotado de

painel  de  controle  com termo-registrador  e  termo-regulador  automáticos,  válvula

automática  de  desvio  de  fluxo,  termômetros  e  torneiras  de  prova,  seguindo-se

resfriamento imediato em aparelhagem a placas até temperatura igual ou inferior a

4ºC. (BRASIL, 2002)

O leite é um alimento muito consumido pela população humana, devido seu

 alto teor nutricional, sendo assim ele é considerado um alimento essencial a dieta, e

indispensável a todas as idades. A qualidade do leite é dada de acordo com seu o

manuseio, forma de transporte, técnicas usadas para a sua descontaminação e as

ausências de adulterações, resultando em um produto com sabor satisfatório, rico

em nutrientes, livre de microrganismo patogênico e contaminantes que prejudicam a

saúde do consumidor (ARAÚJO et al,2012).



De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é um dos países em que

mais  consome  leite  para  enriquecer  a  dieta,  sendo  este  um  alimento  rico  em

minerais  tais  como  sódio,  cálcio,  magnésio,  potássio.  A  Tabela  Brasileira  de

composição de Alimento o valor de referência para teor de cinzas de leite integral é

de 0,8%, valores acima podem ser indicativos de adulterações ou contaminação por

algum tipo de metal.

A qualidade do leite é definida principalmente por um reduzido número de

micro-organismos deteriorantes, baixa contagem de células somáticas e ausência de

patógenos e resíduos químicos variados (CUNHA, 2007).

Além disso, a avaliação de contaminantes microbiológicos em alimentos é um

dos parâmetros mais importantes para determinação de sua vida útil, e também para

que os mesmos não ofereçam riscos à saúde dos consumidores, o leite, quando sai

do úbere de uma vaca sadia,  é  relativamente livre  de micro-organismos,  mas é

inevitável  a contaminação proveniente do meio ambiente,  dos diversos utensílios

empregados (ROCHA et al., 2015). 

Samonella sp  são bactérias entéricas, sendo uma das principais causas de

doenças infecciosas em todo o mundo. Estas bactérias infectam os seres humanos

e outros animais,  elas são responsáveis   por  doenças humanas que vão desde

gastrenterite a infecções sistêmicas (RUBI,2012). Apresenta linhagens não tifoide,

estas  bactérias  são  conhecidos  por  se  fixar  a  diversas  superfícies  bióticas  e

abióticas,por meio da produção de biofime, tais como as das plantas, hospedeiros

eucariotas,  instalações  industriais  e  equipamentos  médicos  (GIAOURIS  e  et  al.,

2015).

A infecção por  Salmonella  ocorrre normalmente devido ingestão de água ou

alimentos contaminados. Após a ingestão em números suficiente, uma proporção do

inoculo sobrevive ao ambiente de baixo pH do estômago para entrar no intestino

delgado, onde a infecção se estabelece (RUBI, 2015).

Escherichia coli é principalmente uma espécie comensal, contudo, há também

as cepas patogênicas, onde as mais importantes, são as estirpes diarreiogênicas

(CROXEN et  al,  2013).  E.  coli  normalmente  colonizam o  trato  gastrintestinal  de

recém nascidos dentro de algumas horas após o nascimento. Estas linhagens de E.

coli raramente causam doenças , exceto em hospedeiros imunocomprometidos ou

quando  o  trato  gastrointestinal  é  comprometido,  como  por  exemplo  no  caso  de

peritonite ( KARPER  et al, 2004).



Outro grupo bacteriano que podem contaminar o leite, são os Staphylococcus

aureus, que são bactérias Gram-positivas, espécie bacteriana ubíquos encontrados

principalmente na pele, cabelo, nariz e garganta de pessoas e animais. É o agente

causador  de  um amplo  espectro  de  infecções  em seres  humanos  (OTTO et  al,

2013).

3.OBJETIVOS

Avaliar o perfil microbiológico do Leite tipo A pasteurizado, com relação a presença

deS. aueus, Salmonella, Coliformes totais e termotolerantes.

 

4. METODOLOGIA 

As amostras analisadas foram compradas em um supermecado da zona sul

da Cidade de São Paulo-SP. No total foram analisadas três amostras de leite tipo A

de  uma  marca  conhecida,  do  mesmo  lote.  Após  a  compra,  as  amostras  foram

levadas para o Laboratório  de Multiciplinar  da Faculdades Metropolitanas Unidas

para serem analisadas. Para as análises microbiológicas a pesquisa foi realizada em

triplicada, para melhor confiabilidade e comprovação dos resultados.

Para pesquisa de Coliformes Totais e Termotolerantes foram adicionados 25

mL da amostra a 225 mL de solução salina peptonada 1% e homogenizado. Esta foi

considerada a diluição 10-1. A partir  dessa diluição foi  transferido 1000uL para 3

tubos  contendo  9mL salina  peptonada.  As  diluições  seguintes  foram feitas  pelo

método de diluição seriada sendo os outros 3 tubos as diluições -2, -3, -4.

Após essa etapa as foi inoculado, em triplicada 100uL de cada diluição em

tubos  contendo  9mL de  Caldo  Lauril  Sulfato  Triptose,  todos  contendo  tubo  de

Durhan, ele incubados em estufa de 37°C por 24hs ou 48hs, em seguida os tubos

que  com leitura  positiva  (com gás  no  interior  do  tubo  de  Durham),  onde  foram

repicados  em  tubos  de  Caldo  Verde  Brilhante  Bile  Lactose  2%,  também  foram

incubados em estufa a 37°C por 24hs ou 48hs, os tubos com leitura positiva foram

replicados em Caldo EC a 45°C, para a pesquisa de coliformes termotolerantes.

Para  a  análise  de  S.  aureus foram  usados  os  tubos  que  continham  as

diluições 10-2, 10-3, 10-4 (citadas no item 2.2.1) desde tubos foram inoculados em

triplicada, 100uL do conteúdo na superfície de placas contendo Ágar Baird-Parker,,



as placas foram incubadas em estufas à temperatura de 37º C, por 24 horas. Foram

contadas  as  colônias  negras  que  cresceram  nas  placas  e  os  resultados  foram

expressos em unidades formadoras de colônias (UFC) de Staphylococcus aureus

por mL da amostra.

A  pesquisa  de  Salmonella  baseou  na  fase  de  pré-enriquecimento  com

incubação, a 37ºC por 24 horas. Foram adicionados 25 mL da amostra a 225 ml de

solução salina peptonada 1%,  após ser  homogenizada amostra foi  incubada em

estufa 37ºC por 24h.  

Após a incubação foram pipetadas alíquotas de 1000uL desta amostra em

triplicada para tubos contendo caldo Rappaport, caldo seletivo para Salmonella sp.,

os tubos foram incubados por 24 horas em estufa a 37°C. A partir do caldo seletivo

de enriquecimento, foram feitos repiques de 100uL sobre a superfície de placas com

Ágar  XLD,  o  conteúdo  colocado  sobre  a  placa  e  foi  espalhados  com  alça  de

Drikalslky,  este  procedimento  também  foi  realizado  em  triplicata,  estas  foram

incubadas por 24h em estufa a 37°C. 

5. DESENVOLVIMENTO

Segundo  ZECCONI  e  HAHN,  2000,  o   S.  aureus é  uma  das  principais

bactérias causadoras de mastite, e essa bactéria se apresenta resistente a muitos

antibióticos, o que deixa a gama de tratamento muito mais restrita.  Ribeiro et al,

2009, em análises feitas com amostras de leites de vacas que possuíam mastite,

25,7% apresentaram o S. aureus.  Dentre as amostras analisadas foi  possível

observar  um  número  elevado  para  S.  aureus,  mostrando-se  impróprias  para

consumo, logo é possível  pensar na possibilidade das vacas estarem com mastites,

Andrade  et  al,  2000  demonstra  que  mastite  causada  por  S.  aureus é  uma das

patologias que mais aparecem no rebanho mundial de vacas leiteiras sendo a maior

responsável pelo contaminação do leite por esse micro-organismo. Os números de

S.  aureus  se  apresentaram  muito   elevados,  ou  até  incontáveis  em  nossas

amostras. Na amostra 1 obtivemos uma média de contaminação de 14,5x104 dentro

os  cinco  dias  analisados,  e  da  amostra  2  as  colônias  foram  incontáveis,  e  na

amostra  3 a  média  foi  de  4,72x103.  E  a   Agencia  Vigilância  Sanitária  (ANVISA)

estabelece que o valor permitido  6,1 x 10 UFCml. 



Begotti et al, 2013 realizaram análise com 20 amostras de leite pasteurizado e

nenhuma  delas  positivaram  para  Salmonella sp.  Nas  análises  microbiológicas

realizadas  também  não  houve  presença  dessa  bactéria  (Tabela  1,  2,  3),  ela  é

causadora de gastrointeríte, logo o produto analisada estava dentro dos padrões de

qualidade  e  pré  estabelecidos  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

(ANVISA),  segundo   a  ANVISA não  há  valor  de  tolerância,  sendo  considerado

apenas  sua  ausência  ou  presença,  sendo que este  micro-organismo deve  estar

ausente do produto final. 

A  contaminação  por  coliformes  totais  é  um  indicativo  de  contaminação

ambiental  e  por fezes (Brito  et  al.,  2002).  De acordo com Silva et al,  2010 em

análises realizadas com leite pasteurizado tipo A,  apresentou 50% das amostras

analisadas contaminadas por  coliformes totais  se  apresentaram acima do que é

permitido. Dentre as amostras analisadas apenas uma amostra positivou para esse

micro-organismo  desde  o  primeiro  dia,  sendo  assim  é  possível  se  dizer  que  a

amostra já veio com essa contaminação, já as outras duas a contaminação ocorreu

após o produto ser aberto, pois positivaram entre o segundo e terceiro dia.

A E.coli,  um coliforme  termotolerante  não  positivou  em nenhuma das  amostras,

Ribeiro  et  al,  2009  em  culturas  seletivas  para  esse  micro-organismo  obteve  o

mesmo resultado.

6. RESULTADOS

As tabelas a seguir mostram demonstram os resultados obtidos na análise

microbiológico de três amostras de leite  pasteurizado tipo A de um mesmo lote.

Observa-se que que todas as amostram estavam impróprias para consumo, pois

todas, já no momento da abertura já se mostram contaminadas por S. Aureus.

 



Tabela 1

Amostra 1
Micro-
organismos

Padrão Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

S. aureus 6,1 x 10 
UFC/ml

3,3x104 3,3x104 3,3x104 2,5x105 2,5x105

Salmonella Ausência - - - - -
Coliformes 
Totais

4 UFC/ml - - + + +

E. Coli 1 UFC/ml - - - - -
Tabela  1:Resultados  obtidos  a  partir  após análise  microbiológica  de  Leite  Pasteurizado tipo A,  a
amostra  foi  analisada  durante  cinco  dias  consecutivos,  contados  a  partir  da  data  da  compra  e
abertura do produto até a data de validade estabelecida pelo fabricante.  

Tabela 2

Amostra 2
Micro-
organismos

Padrão Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

S. aureus
6,1 x 10 
UFC/ml

* * * * *

Salmonella Ausência - - - - -
Coliformes 
Totais

4 UFC/ml
- + + +

+
E. Coli 1 UFC/ml - - - - -

Tabela  2:Resultados  obtidos  a  partir  após análise  microbiológica  de  Leite  Pasteurizado tipo A,  a
amostra  foi  analisada  durante  cinco  dias  consecutivos,  contados  a  partir  da  data  da  compra  e
abertura do produto até a data de validade estabelecida pelo fabricante. colônias incontáveis.

Tabela 3

Amostra 3
Micro-
organismos

Padrão Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

S. aureus 6,1x10UFC/ml
1,3x10
4 1,3x104 1,3x10

4 3,7x104 1,6x105

Salmonella Ausência - - - - -
Coliformes 
Totais

4 UFC/ml + + + + +

E. Coli 1 UFC/ml - - - - -
Tabela 3: Resultados obtidos a partir  após análise microbiológica de Leite Pasteurizado tipo A, a
amostraoi analisada durante cinco dias consecutivos, contados a partir da data da compra e abertura
do produto até a data de validade estabelecida pelo fabricante.  



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre as amostras analisadas, conclui-se que todas estavam impróprias

para  consumo,  desde  o  momento  em  que  foram  abertas.  Pois  os  valores

apresentados para S.aureus estavam desde o primeiro dia de análise acima do que

é permitido pela ANVISA. A Salmonella  sp. estava ausente em todas as amostras.

Os resultados para Coliformes Termotolerantes foi ausente em todas as amostras,

mostrando que não houve contaminção por E.coli.
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