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Resumo 

O sonho de padaria é um doce popular na cidade de São Paulo. Este é feito à base 

de farinha de trigo e ovos. Alguns alimentos a base de ovos em sua composição, 

podem estar contaminados, causando assim alguns problemas à saúde do 

consumidor, como infecções intestinais e intoxicações alimentares . No presente 

trabalho foram analisadas microbiologicamente amostras de sonho de padaria com 

recheio de creme, para identificar a existência de bactérias do grupo dos Coliformes 

totais e termotolerantes, Staphylococcus aureus e Salmonella spp.. Essas bactérias 

agem frequentemente no intestino, causando infecções e intoxicações alimentares. 

Quando os resultados foram comparados com a RDC 12 da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), pode-se concluir que as amostras estavam 

impróprias para consumo devido a contaminação por Salmonella spp. e bactérias do 

grupo dos coliformes totais e termotolerantes.  

Palavras-chave: alimentos, micro-organismos, infecções e intoxicações alimentares, 

análises microbiológicas. 

 

1. Introdução 

  

 O sonho de padaria é um doce popular na cidade de São Paulo. Este, é feito à 

base de farinha de trigo e ovos, e com um creme bem consistente também à base de 

ovos, alguns alimentos que contenham ovos em sua composição, podem estar 

contaminados, causando assim alguns problemas à saúde do consumidor, como 

infecções intestinais e intoxicações alimentares, com diarreias e vômitos, decorrentes 

das enterotoxinas que são liberadas durante a multiplicação de S. aureus e 

Escherichia coli, por exemplo, e da existência de Salmonella spp.. As doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) ocasionadas pela ingestão de alimentos 

contaminados com microrganismos e/ou toxinas microbianas representam, sem 

dúvida, um importante risco à saúde da população (FORSYTHE, 2002), sendo assim, 

é importante traçar perfis microbiológicos dos alimentos a fim de melhorar a qualidade 

de vida dos consumidores. 

 Dentro do grupo dos coliformes existe a E.coli que é um tipo de micro-

organismo que, na maioria das vezes é inofensivo, porém existem algumas linhagens 

patogênicas que habitam o intestino através de fímbrias especializadas que se ligam 

as células epiteliais do intestino, ao se ligarem causam distúrbios intestinais 

conhecidos como gastroenterite por E. coli que são provocados pela produção de 

toxinas (TORTORA, 2005). Dessa forma, foi feita a inoculação de coliformes totais e 



termotolerantes que servem de parâmetro para medir a qualidade do alimento durante 

sua manipulação no estabelecimento e antes de chegar ao mesmo. 

 Staphylococcus aureus quando ingerido é o principal causador de intoxicações 

alimentares, isso se deve à enterotoxinas produzidas e liberadas quando se 

reproduzem, por serem muito resistentes à pressão osmótica, os S. aureus 

conseguem se reproduzir em alimentos, pincipalmente alimentos cremosos, causando 

o que chamamos de Intoxicação estafilocócica, diagnosticada por meio dos sintomas 

que são bastante aparentes como diarreias e vômitos subsequentes. 

 A Salmonella spp. causa salmonelose, que ataca o intestino dos animais e se 

reproduz ali, os alimentos mais contaminados são as carnes, especificadamente a de 

frango, que pode contaminar os ovos e causar surtos de salmonelose, portanto, é 

importante ingerir os ovos sempre bem cozidos ou fritos para evitar contaminações 

em grande escala. 

 

2. Objetivo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo principal, traçar um perfil microbiológico 

de sonho de padaria recheado com creme. 

 

3. Metodologia 

 

 As amostras de sonho de padaria foram compradas e imediatamente levadas 

ao laboratório multidisciplinar das Faculdades Metropolitanas Unidas e analisadas 

conforme estabelecido pela ANVISA, na RDC n°12 de 2001, cinco amostras passaram 

por avaliação. 

 

3.1.     Pesquisa de Coliformes Totais e Termotolerantes: 

  

 Foram adicionados 100g da amostra macerada a um balão de Erlenmeyer com 

água peptonada em diluição inicial de 10-1 para enriquecimento. Após homogeneizar 

a mistura, dessa diluição inicial, transferiu-se 1ml para tubos de ensaio contendo 9ml 

de solução peptonada em diluição de 10-2. Este procedimento foi repetido até chegar 

na diluição 10-4.  



 Para determinar presença de coliformes totais, inoculou-se 1ml da amostra em 

solução em 9ml de caldo Lauryl Sulfato, em triplicata, em seguida, estes foram 

incubados à 37°C, por 48 horas. Quando considerados positivos pela presença de 

bolhas de gás no interior dos tubos de Durhan, decorrentes da fermentação de glicose, 

as amostras foram replicadas em 9ml de caldo Verde Brilhante, também incubadas à 

37°C, em estufa por 24 à 48 horas. Os tubos com leitura positiva, foram replicados em 

9ml de caldo EC Mug e incubados à 45°C por 24 à 48 horas em banho-maria para 

pesquisa de coliformes termotolerantes. Quando apresentavam leitura positiva, eram 

inoculados 100μl com o auxílio de pipetas automáticas e semeados com alça de 

semeadura em placas de Petri e o meio EMB era vertido por profundidade, incubando 

as placas à 37°C, por 24 horas, e verificando o crescimento bacteriano, para contagem 

de unidades formadoras de colônia (UFC). 

 

3.2. Pesquisa de Salmonella spp.: 

 

 A pesquisa de Salmonella se baseia em uma fase de pré-enriquecimento de 

100g da amostra com água peptonada, incubada à 37°C, por 24 horas. Após este 

período, foram pipetados 1000μl em caldo de Tetrationato (em triplicata) e incubado 

à 37°C, por 48 horas. Depois da incubação, 100μl foram pipetados com pipetas 

automáticas e semeados com a alça de Drygalski para placas com o meio de cultura 

XLD, para confirmação de presença dessa bactéria e possível contagem de UFC's. 

 

3.3. Pesquisa de S. aureus: 

 

 Para a análise de presença de Staphylococcus aureus, foi feita a inoculação de 

100μl da diluição da amostra (10-2, 10-3 e 10-4), com pipetas automáticas e usando 

alça de Drygalski para semeadura no meio Baird Parker, incubados em estufas a 37°C 

por 24 horas, em placas de Petri para possível contagem de UFC’s. 

 

4. Desenvolvimento 

  

 As análises foram realizadas através de inoculação em meios de cultura pura 

sólidos e líquidos, as amostras foram compradas em um único estabelecimento 

durante todo o experimento para evitar erros e divergências nos resultados finais, a 



amostra foi macerada para unir a massa e o creme do doce e estabelecer um 

resultado único para cada inóculo. 

 Por fim, todos os resultados obtidos foram comparados com os dados da 

ANVISA, que nos permite estabelecer os parâmetros da quantidade permitida de cada 

microrganismo para determinada quantidade de alimento que possa ser ingerido, para 

buscar a prevenção de surtos de DTA’s. 

  Este trabalho propõe estabelecer um alerta para higiene e manuseio correto 

na preparação dos alimentos antes de serem ingeridos, portanto, a inoculação em 

diferentes meios para pesquisa ser realizada, é de grande importância para existir um 

conhecimento sobre a que estamos sendo expostos diariamente, e tentar estabelecer 

melhorias na saúde pública. 

 

5. Resultados e discussão 

 

 Após um período de três semanas, observamos um grande grau de 

contaminação com Salmonella spp., Coliformes totais e termotolerantes, já para 

S.aureus, não foi observado crescimento dessa bactéria. Os dados estão expostos na 

tabela (Tabela 1) abaixo juntamente com a tabela dos dados da ANVISA (Tabela 2), 

que preconiza o padrão de UFC que são permitidos nas amostras. 

 

Tabela 1: Resultados finais das análises microbiológicas em amostras de sonhos 

de padaria. 

Perfil 
microbiológico  

de sonho de 
padaria  

1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 

Coliformes totais 
 à 45º C/C/g 

 >105 UFC 

 
 
 
>105 UFC 

 
>105 UFC 

Salmonella Spp. Presença Presença Presença 

S.aureus aus aus aus 

 



Tabela 2: Padrão de UFC permitido pela ANVISA 

PRODUTOS DE CONFEITARIA, LANCHONETE, PADARIAS E SIMILARES,  
doces e salgados - PRONTOS P/ CONSUMO 

Coliformes totais e termotolerantes 
/45ºC/g 10² 

S.aureus 10³ 

Salmonella Spp. ausente 

 

 No Estado de São Paulo, foi realizado um levantamento dos surtos de 

enfermidades transmitidas por alimentos, no período de 1994 a 1998, sendo 

constatado que os principais alimentos envolvidos eram: carnes e derivados, aves e 

derivados, ovos e derivados, peixes e derivados, produtos de confeitaria, pratos 

prontos para consumo, leite e derivados, amiláceos e outros. Dessa forma, podemos 

entender que surtos de DTA’s são antigos, e vêm sendo estudado há tempos, porém, 

de qualquer forma, não podemos descartar os novos estudos que vêm sendo 

realizados, que nos possibilitam entender que nossos resultados obtidos, não são de 

fato incomuns, e que, dependendo da higiene dos estabelecimentos, como 

panificadoras e afins, podemos encontrar uma quantidade de coliformes muito acima 

do padrão nos alimentos ali comercializados. Coliformes a 45ºC foram detectados no 

estudo realizado por (SOUZA et al).17, em produtos de confeitaria, onde 30% das 

amostras apresentaram contaminação acima dos valores permitidos pela legislação. 

 Os resultados foram satisfatórios para S. aureus, pois não houve o crescimento 

de colônia, apenas contaminações externas, e nos deixa com a possibilidade de 

realizar novos estudos para conseguir ter mais clareza nos resultados. Para 

Salmonella spp. obtivemos resultados indesejáveis, muito acima dos permitidos pela 

legislação, uma vez que segundo a ANVISA, Salmonella spp. deve estar ausente, pois 

todas as Salmonellas são patogênicas em algum grau, dando a possibilidade do 

desenvolvimento de doenças no consumidor. 

 

 

 



6. Considerações finais 

 

 Segundo a atual legislação brasileira, todas as amostras devem ser 

consideradas como "produto de acordo com os padrões legais vigentes". No entanto, 

algumas amostras apresentaram grande quantidade de micro-organismos, acima da 

média e dos padrões, o que torna os sonhos de padaria do estabelecimento 

pesquisado, impróprios para consumo,  

 Após a pesquisa realizada, podemos entender que a situação da saúde da 

população é algo mais sério, pois as doenças causadas pelas bactérias analisadas, 

em casos mais graves, podem levar o indivíduo portador à óbito, além de gerar novos 

surtos, portanto, faz-se necessário existir uma fiscalização mais rígida não somente 

em panificadoras, mas em todos os estabelecimentos de vendem produtos 

alimentícios, e cabe ao consumidor, verificar se o alimento comprado encontra-se em 

boas condições de consumo e fresco, pois os resultados que obtivemos, não foram 

satisfatórios em relação à Salmonella spp. e Coliformes e isso gera uma preocupação 

em relação ao tipo de cozimento, manuseio e afins, dessa maneira, existe a 

necessidade de todos os consumidores terem ciência da procedência do que estão 

ingerindo. 
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