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RESUMO 

 

São de grande importância, os cuidados com a higiene e a manipulação do 

leite na fabricação de queijos, as técnicas de preparo, a temperatura que garanta 

que o alimento não seja contaminado por bactérias e fungos, o armazenamento 

correto, entre outros aspectos fundamentais para evitar contaminação e possíveis 

Doenças Transmitidas por Alimentos. Em função da importância socioeconômica 

do queijo minas e os riscos que seu consumo pode causar à saúde, quando 

contaminado, o presente estudo tem por objetivo avaliar a qualidade higiênico 

sanitária do Queijo tipo Minas Frescal processado no DF e comercializado nas 

feiras livres da região, e identificar produtos contaminados por Salmonella sp, 

comprometendo a sua qualidade e segurança. A amostra será costituida de 

queijos com e sem registro no Serviço de Inspeção, coletados aleatoriamente em 

feiras livres. Em seguida, serão realizadas análises laboratoriais para isolamento 

de Salmonella sp, segundo metodologias descritas no “Compendium of Methods 

for the Microbiologica Examination of Foods” da Associação Americana de Saúde 

Pública e no Manual de Métodos de Análises Microbiológica de Alimentos.  

 

Palavras Chave: microbiologia, segurança alimentar, DTA´s. 
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1. Introdução  

 Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos 

Lácteos (BRASIL, 2004) entende-se por queijo minas frescal, o queijo fresco 

obtido por coagulação enzimática do leite com o coalho e/ou outras enzimas 

coagulantes apropriadas, complementada ou não com a ação de bactérias lácticas 

específicas. Seguindo a orientação contida nesse regulamento, os queijos tipo 

minas podem ser classificados em queijos de baixa umidade ou de massa 

semidura, com umidade entre 36,0 e 45,9%, queijos de alta umidade ou de massa 

branda ou “macios”, com 46,0 a 54,9% de umidade e queijos de muita alta 

umidade ou de massa branda ou “mole”, com umidade não inferior a 55,0%. 

 O Queijo Minas Frescal é um dos queijos mais populares do Brasil, é um 

produto que possui ampla aceitação comerciale faz parte do hábito alimentar da 

população na maioria das regiões do país sendo produzido em larga escala e 

consumido por todas as camadas da população durante todo o ano, em lanches, 

cafés da manhã e como sobremesa (QueijosBrasil, 2015). Mas por ser elaborado, 

em quantidade considerável, a partir de leite cru e muitas vezes sem os devidos 

cuidados de higiene, em pequenas propriedades rurais ou em pequenas indústrias 

que não adotam as Boas Práticas de Fabricação, não apresenta segurança 

microbiológica e padronização da qualidade. Vários estudos sobre a qualidade 

microbiológica de queijo minas relataram ocorrência de microrganismos 

patogênicos e contagens de microrganismos deterioradores em números que 

excedem, às vezes, os limites estabelecidos pela legislação.  

Segundo Câmara et al. (2002), o queijo Minas Frescal artesanal, além de 

apresentar elevado teor de umidade e ser altamente perecível, passa por uma 

grande manipulação fornecendo condições ainda mais propícias para 

contaminação, sobrevivência e multiplicação bacteriana e muitas dessas bactérias 

podem ser patogênicas ou produzir metabólitos microbianos e causar intoxicações 

e/ou infecções alimentares nos seres humanos. 

Por setratar de uma variedade que não passa pelo processo de maturação, 

esse tipo de queijo apresenta elevada atividade de água (Aa), sendo bastante 

suscetível à ação de bactérias patogênicas (Quintana e Carneiro, 2007; Clemente 
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et al., 2003). Fatos como esses levaram à mudança da legislação brasileira, 

estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério 

da Saúde (MS). Pela legislação vigente (Resolução RDC N. 12, de 2 de Janeiro de 

2001, [Brasil., 2001]), onde são estipulados limites para a presença de 

estafilococos coagulase positiva em alimentos, enquanto que a anterior (Portaria 

451 de 19 de setembro de 1997, [Brasil, 2007]), estipulava parâmetros, apenas, 

para contagens de Staphylococcus aureus. A contaminação microbiana desses 

produtos assume destacada relevância tanto para a indústria, pelas perdas 

econômicas, como para a saúde pública, pelo risco de causar doenças 

transmitidas por alimentos. 

A ingestão de um alimento contaminado pode ocasionar uma doença 

transmitida por alimentos, a salmonelose, que é uma das mais comuns e que é 

causada pela bactéria Salmonella spp, um micro-organismo amplamente 

distribuído na natureza, sendo o homem e animais de diversas espécies, 

principalmente as aves seus principais reservatórios naturais (TRESSELER et al., 

2009). A Salmonella é o principal agente global de doenças de origem alimentar, 

com dezenas de milhões de casos por ano em todo o mundo (WHO, 2013) e 

também no Brasil. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde (MS/SVS, 2015), entre 2000 e 2015 foram notificados10.666 

surtos de doenças transmitidas por alimentos no país, envolvendo 209.240 

doentes. Dos surtos com etiologia identificada (41,5%), 34,7% foram devido à 

Salmonella, envolvendo 30.130 pacientes. Nos Estados Unidos o CDC (Center for 

Disease Controland Prevention) estima a ocorrênciade mais de um milhão de 

casos a cada ano (FDA, 2012). Essa patologia pode causar desde sintomas mais 

brandos até o óbito, dependendo do sorotipo envolvido (SHINORARA, 2008). 

Sendo uma das doenças transmitidas por alimentos (DTA) mais preocupantes 

para a saúde pública em todo o mundo, pelas suas características endêmicas e 

pelo seu controle depender muito da ação humana, visto que ohomem pode ser 

disseminador dessa bactéria (MATOS et al., 2013). Em grande parte, o fato se 

deve ao descumprimento das Boas Práticas de Fabricação, ocorrendo, por 

exemplo, a contaminação cruzada (ROMANICHEN et al., 2010). 
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2. Justificativa 

Tendo em vista as diferentes vias quepodem levar à contaminação do 

Queijo Minas Frescal pela Salmonella sp, e seu alto consumo, é de suma 

importância a análise microbiológica deste produto de origem animal, como forma 

de avaliar os perigos que podem representar para a saúde do consumidor. 

Nesse aspecto, o presente estudo apresenta relevância ciêntifica e social, 

haja vista que poderá trazer resultados interessantes para os diversos 

profissionais da área da saúde, além da elucidação direcionada a população 

consumidora, quanto à importância em adquirir produtos de procedência segura e 

de qualidade. 

 

3. Objetivos 

  

3.1. Objetivo Geral 

O presente estudo tem por objetivo identificar o grau de ocorrência da 

bactéria Salmonella sp, em Queijos tipo Minas Frescal, processados no Distrito 

Federal e comercializados em feiras livres da região. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Auxiliar o manipulador e comerciante a compreenderem a influência 

da sanidade na produção, do beneficiamento, da tecnologia de 

fabricação utilizada e da distribuição do produto para um produto 

final de qualidade. 

 Difundir as Boas Práticas de Fabricação (BPF) ressaltando a 

responsabilidade daqueles que trabalham no preparo do queijo. 

  A compreensão dos problemas de saúde e a importância da 

ingestão de queijo minas frescal como alimento seguro. 
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4. Resultados Esperados 

 Com a execução dessa proposta pretende-se gerar e disponibilizar 

informações sobre os níveis de ocorrência de contaminação por Salmonella sp, 

em queijos tipo Minas frescal, disponibilizados em feiras livres do Disitrito Federal, 

exemplificando como tais microorganismos afetam negativamente a composição 

química e as caracterisiticas organolépticas do queijo, e sua ação patogênica 

contra o ser humano, e a partir da análise de resultados poder oferecer 

metodologias para aplicação de boas práticas higiênicas na produção, 

armazenamento e comercialização deste produto. 

 

5. Materiais e Métodos 

 

5.1. Delineamento e Caracterização do Projeto 

 Trata-se de um projeto de caráter transversal qualitativo exploratório e será 

realizado em feiras livres do DF, direcionado a bancas de indivíduos responsáveis 

pelo preparo, armazenamento, transporte e comercialização de queijo minas 

frescal. 

5.2. Critérios Éticos 

 Não serão divulgados dados pessoais ou informações comerciais dos 

produtos analisados, não havendo necessidade de os voluntários assinarem 

algum Termo de Consentimento Livre (TCL). 

5.3. Amostra 

 A amostra será constituída por número indeterminado, tentando obter o 

máximo possível dentro do prazode vigência da pesquisa, abrangendo feiras de 

todo o Distrito Federal, que comercializem queijo tipo minas frescal, selecionadas 

aleatoriamente. 

5.4. Critérios de Inclusão 

 Possuir banca que disponibilize para comercio queijo tipo minas frescal, no 

Distrito Federal. 
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5.5. Procedimentos do Estudo 

A pesquisa será composta de 3 etapas. Primeiramente será realizada a 

coleta de amostras, identificadas e acondicionadas corretamente em recipiente 

hermético asséptico. Logo em seguida, na segunda etapa, as amostras serão 

direcionadas ao laboratório de bioquímica da Faculdade ICESP Promove, onde 

serão realizadas análises microbiológicas para isolamento de Salmonella sp. E por 

fim, após análise de resultadosobtidos e divulgação, conclui-se o presente estudo.  

 

6. Cronograma de Execução 

 

Atividades/ Meses Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Colheita de Amostras X X X X   

Análises Laboratoriais X X X X   

Resultados Microbiológicos X X X X   

Relatório Final       X X 

Divulgação de Resultados         X 
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