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1. INTRODUÇÃO  

As DTAs significam Doenças Transmitidas por Alimentos, estas ocorrem pela ingestão de 

água e alimentos contaminados por diversos fatores. Os microrganismos como bactérias, fungos, 

vírus príons e parasitas são os contaminantes mais frequentes, no entanto, produtos químicos e 

metais pesados também podem contaminar os alimentos e água. Ingestão de plantas tóxicas e 

micotoxinas também podem desencadear uma DTA. Isto ocorre porque, é preciso uma quantidade 

do agente etiológico suficiente para desencadear a toxinfecção (AMSON et al, 2006).  

As doenças transmitidas por alimentos contaminados ocorrem no mundo todo e em todas as 

classes sociais, porém, existem alguns grupos mais suscetíveis a este tipo de contaminação. Dentre 

eles destacam-se indivíduos menos favorecidos, que não possuem um bom saneamento básico onde 

residem, e/ou optam por alimentos de menor custo que em sua maioria apresentam uma baixa 

qualidade e possivelmente contaminações. As crianças, por não apresentarem um sistema 

imunológico totalmente desenvolvido e os idosos, bem como os imunodeprimidos, que possuem o 

sistema imunológico mais fragilizado. O Brasil por ser um país subdesenvolvido apresenta uma 

elevada taxa de DTAs, segundo dados de registros hospitalares ou do Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde, durante os anos de 1999 a 2004, foram relatadas mais de 

3.400.000 internações por DTA no Brasil (WELKER et al, 2009).  

Os alimentos de origem animal são os mais comuns causadores DTAs nas pessoas. 

Consequentemente, também estão mais associados à ocorrência de surtos alimentares, pois muitas 

vezes os microrganismos estão presentes no animal, por apresentar características ótimas de 

crescimento para estes organismos. A ausência de uma correta armazenagem dos subprodutos de 

origem animal também é um fator relevante para o crescimento microbiano nos alimentos (AMSON 

et al, 2006).  

O leite, sustância oriunda das glândulas mamarias das fêmeas mamíferas, é um dos 

principais subprodutos de origem animal contaminado atualmente. Cabe destacar que é um dos 

produtos mais consumidos no Brasil, especialmente na dieta de crianças e adultos, justamente por 

apresentar um altíssimo valor nutricional, sendo um dos alimentos mais completos da natureza. No 

entanto, essa disponibilidade de nutrientes beneficia também certos microrganismos próprios da 

microbiota do animal e do homem, existentes no meio ambiente e aqueles provenientes dos 

utensílios usados na ordenha, possibilitando seu crescimento e desenvolvimento no alimento 

(ABRAHÃO et al, 2005).  
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Os principais microrganismos patogênicos que contaminam o leite in natura e não 

pasteurizado de forma correta são: Bacillus cereus, Salmonella sp, Escherichia coli sp., Brucella 

sp., e Mycobacterium bovis, dentre estes, o principal destaque é das bactérias do gênero Bacillus,  

especialmente Bacillus cereus, são bactérias encontradas naturalmente no solo, por serem mesófilas 

são ativas na temperatura ambiente, e também psicotrópicas, ou seja, são capazes de 

desenvolverem-se em temperaturas extremamente baixas de 0°C a 20°C. Além de serem 

extremamente resistente ao calor por serem capazes de serem esporular (WATANUKI  e GALLO, 

2008).  

É fundamental que o leite passe por um processo térmico em tempo suficiente para total 

destruição dos microrganismos sem alterar as características sensoriais e o valor nutricional do leite. 

O leite pasteurizado, e o leite submetido a ultra alta temperatura (UAT) ou longa vida, são tipos de 

leites tratados pelo calor. No Brasil, o leite UAT apresenta uma longa vida na prateleira, porém, na 

maioria das vezes este produto é obtido sob condições precárias, o que implica na qualidade final do 

produto (VIDALMARTINS et al, 2005).  

Cabe aos órgãos fiscalizadores não permitirem que alimentos de origem animal contaminados 

sejam comercializados, para tal, existe a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, e o 

Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento- MAPA, que conta com o Departamento de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal- DIPOA (ABRAHÃO et al, 2005).  

    
2. JUSTIFICATIVA  

  

Atualmente as Doenças transmitidas por Alimentos (DTAs), estão cada vez mais comuns, 

em razão de água e alimentos contaminados. Essas contaminações podem ser por infecção, que 

ocorre quando os alimentos contêm os microrganismos patogênicos vivos, como na salmonelose. 

Pode ser por toxinfecção, quando o microrganismo patogênico produz toxinas, e ainda pode ser por 

intoxicação, quando bactérias e fungos produzem toxinas no alimento, o contaminando. Entretanto, 

os agentes causadores de DTAs são de origem distintas, podem ser químicos, metais pesados e 

tóxicos, e biológicos (FORSYTHE, 2000 citado por AMSON et al, 2006).  

De acordo com o Ministério de Saúde, foram notificados 12.660 casos de surtos de DTAs 

entre os anos de 2000 a 2017 no Brasil, entretanto, sabe-se que muitos surtos não são notificados 

apesar de a notificação de DTAs ser compulsória imediata, como disposto na Portaria de 

Consolidação MS-GM n° 4 de 28 de setembro de 2017 (SOARES et al, 2017). 
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Um dos maiores problemas das DTAs é que na maioria das vezes os alimentos contaminados 

não apresentam mudanças em suas características organolépticas, o que faz os consumidores não 

perceberem nenhum tipo de alteração e os consumirem com microrganismos patogênicos. Este fator 

se dar porque a quantidade de microrganismos para infectar o alimento é muito menor do que a 

quantidade para degradá-lo (OLIVEIRA et al, 2010).  

Se tratando dos aspectos epidemiológicos das DTAs, sua distribuição é cosmopolita, porém, 

o perfil epidemiológico das doenças ainda é pouco conhecido e sua incidência varia de acordo com 

vários aspectos, como a educação, saneamento básico, condições socioeconômicas, fatores 

ambientais e culturais, dentre outros. Apesar das taxas de mortalidade e letalidade serem baixas, 

dependendo da condição do paciente e do agente etiológico, a taxa de morbidade é bem alta, no 

entanto, sua magnitude não é bem conhecida por falta de inclusão no Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica. A ocorrência de surtos de DTAs é de notificação compulsória e 

obrigatória para médicos e outros profissionais da saúde (Manual integrado de Vigilância, 

Prevenção e Controle de doenças Transmitidas por alimentos, 2010).  

A fiscalização brasileira exige que o leite bovino e seus derivados passem por uma rigorosa 

fiscalização sanitária, antes do consumo. No entanto, de acordo com Almeida, assessor especial do 

MAPA, cerca de 90% dos municípios brasileiros não possuem um Serviço de Inspeção Municipal 

regulamentado (ABRAHÃO et al, 2005).  

Embora o leite passe por um processo de tratamento térmico na indústria, ainda é possível 

sua contaminação por bactérias resistentes ao calor, como as do tipo Baccilus cereus, por ser capaz 

de esporular este microrganismo resiste a grandes temperaturas. Causando assim a contaminação do 

leite e seus derivados, e em consequência a contaminação dos consumidores levando a surtos de 

intoxicação alimentar na população. O B. cereus é uma bactéria do tipo psicotrópica, que a partir da 

exposição ao calor esporula, como forma de proteção, impedindo assim sua destruição pelo calor, e 

encontram as condições extrínsecas favoráveis para se proliferarem no leite. (WATANUKI e 

GALLO, 2008).   

É importante ressaltar que ainda existem pessoas em todo o mundo que consumem o leite in 

natura, e com isso existe a prevalência de outras doenças transmitidas do leite para o homem, dentre 

elas a mais comum é a tuberculose bovina, que também é uma zoonose, doença crônica e 

debilitante, causada pelo Mycobacterium bovis. De acordo com Organização Mundial de Saúde 

(OMS), foram identificados sete tipos de doenças virais transmitidas pelo leite: ricketisioses (febre 
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Q), infecções e intoxicações bacterianas (tuberculose, brucelose, listeriose, clostridioses), 

intoxicações alimentares (principalmente devido à toxina do Staphylococcus aureus), febres tifóide 

e paratifóide, salmonelose e intoxicações estreptocócicas. Além de todos estes microrganismos, o 

leite também pode conter inseticidas, desinfetantes, metais pesados, toxinas e drogas diversas 

(BRANDÃO, 1994; BADINI et al, 1996; OLIVAL e SPEXOTO, 2004; MENDES et al, 2009).   

Outro fator bastante observado em relação a contaminação do leite é o uso de antibióticos. 

Atualmente os antibióticos não são apenas usados para o tratamento de doenças bacterianas, mas 

também como suplemento animal, cujo seu intuito é aumentar e melhorar a conversão animal. No 

entanto, é possível a contaminação do leite a partir de antibióticos, uma vez que médicos 

veterinários não realizam o controle deste uso de forma correta. Este fator não está associado apenas 

a resistência do animal aos antibióticos, mas também aos consumidores deste produto que além de 

resistência bacteriana, estão sujeitos a reações alérgicas e surtos de intoxicações e infecções 

causados pelos microrganismos e suas possíveis toxinas presentes no leite (BORGES et al, 2000).  

Ainda segundo Leite et al, (2002) o risco maior de contaminação está no consumo de leite 

cru, e produtos em que o leite não passa por um processo de alta temperatura adequada, como na 

produção de alguns tipos de queijos. Portanto, deve-se evitar esse tipo de consumo, pois estes 

podem conter uma alta carga de microrganismos. Se tratando de leite industrializado, o qual passa 

por processos capazes de matar quase que completamente todos os microrganismos, com exceção 

das bactérias capazes de esporular, o principal foco é a correta e frequente antissepsia dos tetos das 

vacas e das mãos do ordenhador, independentemente se é manual ou mecânica, bem como realizar a 

assepsia de dos instrumentos utilizados, uma vez que bactérias do tipo Bacillus cereus estão 

presentes no chão onde os animais têm contato diário. O problema da contaminação do leite pode 

estar vinculado a falta de fiscalização, e/ou processamento executado de maneira incorreta, pouco 

higiênica e sanitária, desde a ordenha até chegar à indústria e ao consumidor final.  

 Mediante as alterações por microrganismos e as fraudes, o leite e seus derivados são um dos 

alimentos mais testados e avaliados atualmente, tendo em vista que podem causar graves danos à 

saúde da população. Portanto, foram desenvolvidos diversos testes que visam avaliar as 

características físico químicas e sensoriais do leite como sabor e odor, além disso determinam 

parâmetros como baixa contagem de bactérias e células somáticas, ausência de microrganismos 

patogênicos e também resíduos de medicamentos como antibióticos (SOARES et al, 2017). 

Para amenizar este problema esta pesquisa visa mostrar as diversas formas de prevenção e 

controle das DTAs por leite, bem como mostrar os riscos que estas podem causar aos seus 
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consumidores através do leite contaminado, uma vez que o leite e seus subprodutos são consumidos 

em larga escala no mundo todo (ANUÁRIO MILKBIZZ, 1966; LEITE et al, 2002).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral   
  Mostrar a importância do sistema de controle sanitário do leite cru, pasteurizado e UHT que 

influencia na qualidade de saúde da população.  

3.2. Específicos  

• Mostrar a importância do médico veterinário no tocante à saúde pública, que deve 

realizar as inspeções sanitárias de todo e qualquer produto de origem animal;  

• Analisar como ocorrem as DTAs relacionadas ao leite, uma vez que este é usado no 

preparo de outros tipos de alimentos;  

• Relatar a importância da fiscalização sanitária, que quando realizada de forma correta 

pode impedir a contaminação de muitas pessoas por DTAs;  

• Ressaltar o impacto que o leite contaminado pode causar quando se trata de 

resistência bacteriana em seus consumidores, quando se trata do uso de antibióticos de 

forma exacerbada e sem necessidade, ainda quando administrados de forma incorreta, ou 

quando simplesmente usados como APCs (Antibióticos Promotores de Crescimento);  

• Mostrar os riscos do consumo de leite e seus derivados contaminados para a 

população;  

• Adotar medidas de prevenção e controle para evitar contaminações do leite nas suas 

diversas fases.  

    
4. MATERIAL E MÉTODOS  

  

O procedimento técnico utilizado para desenvolver o projeto será a pesquisa bibliográfica. 

Ela possibilita estudar um tema fundamentando-se nas informações e dados secundários extraídos 

de publicações correntes e de referências. Quanto aos objetivos será desenvolvida a pesquisa 

exploratória e a abordagem quantitativa e qualitativa. Essas técnicas objetivam interpretar e dar 

significados as informações e dados secundários, bem como comparar os resultados das análises 

laboratoriais.   

 A pesquisa será desenvolvida em três etapas. Na primeira etapa será elaborada a ficha técnica de 

pesquisa; feito o levantamento bibliográfico de textos relacionados ao tema, tais como artigos de 
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análise, artigos de revisão, artigos científicos, capítulos de livros, ensaios, etc. publicados em 

periódicos, livros impressos em papel ou na internet, entre os anos 2000 e 2018. Nesta etapa será 

feito um estudo exploratório sobre os conceitos ligados ao tema de estudo, tais como, doenças 

transmitidas por alimentos (DTAs), leite, fiscalização, beneficiamento do leite, contaminação 

microbiológica, legislação, além  de conceitos de controle de qualidade e saúde pública.   

A segunda etapa será realizada a análise de amostras de leite cru, UHT e pasteurizado 

oriundas de diferentes mercados da região de Brasília - Taguatinga, e de diversas marcas. Esta etapa 

tem o objetivo de avaliar a presença da bactéria Bacillus cereus, a presença das toxinas produzidas, 

e a germinação dos esporos, bem como determinar a presença de outros possíveis microrganismos 

contaminantes de leite.   

Na terceira etapa serão analisados os resultados, desenvolvida a discussão do trabalho 

evidenciando os trabalhos publicados que corroboram e discordam com os resultados da pesquisa. 

Será por fim, desenvolvida a redação das partes constitutivas do trabalho para a formatação 

completa escrita e apresentação oral.   

Abaixo a lista de materiais e equipamentos para o desenvolvimento da análise de 
laboratório:  

• Tubo de Ensaio  
• Ágar Bacillus cereus- 200g  
• Ágar nutriente- 100 g 
• Agar manitol- gema de ovo- poliximina B (MYP) - 200g 
• Erlenmeyer  
• Estufa  
• Bico de Bunsen  
• Pipetas e Pipetador  
• Alza de Drigalski  
• Placas de Petri  

• Agitador  
• Microscópio 
• Autoclave  
•  Corante cristal Violeta- 200 ml 
• Solução salina- 100 ml 
• Lugol- 100ml 
• Corante Fucsina de Gram- 25 g 
• Álcool- 300 ml 
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5. CRONOGRAMA DE PESQUISA 
 

Atividades/Período  AGO.  
2019 

 SET. 
2019  

OUT. 
2019  

NOV..  
2019  

DEZ. 
2019  

JAN.  
2020  

FEV. 
2020  

MAR. 
2020  

ABR 
2020  

MAIO. 
2020  

JUN. 
2020 

JUL. 
2020 

Elaboração da ficha 
técnica de pesquisa 
com a análise do tema 
e questão problema 
da pesquisa  

X                      

Levantamento 
bibliográfico  

  X  X                  

Estudo exploratório 
sobre os conceitos  

  X  X                  

Elaboração dos 
resumos de artigos  

    X                  

Elaboração do  
Referencial Teórico  

      X                

Elaboração da  
Introdução e 
Justificativa  

      X                

Apresentação do 
resultado parcial  
(pesquisa 
bibliográfica)  

      X  X              

Pesquisa de Campo            X            

Coleta da amostra              X          

Análise de laboratório              X  X        

Desenvolvimento  da 
discussão e resultados  

               X  X    

Formatação e Revisão 
trabalho  

                   X  

Entrega para a banca 
e Apresentação  

              
  

  
  

  
  

  X 
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6. ORÇAMENTO (estimativa)  
  

  TABELA ORÇAMENTÁRIA  

MATERIAIS   VALOR TOTAL  

Agar nutriente   200,00 R$  

Agar Bacillus cereus   400,00 R$  

Agar MYP base   400,00 R$ a 600,00 R$ 

Pipetas esterilizadas   100,00 R$  

Erlenmeyer   100,00 R$  

Placas de Petri   300,00 R$  

Alça de Drigalski   100,00 R$  

Tubos de ensaio   100,00 R$  

Agitador (Vortex)     

Autoclave     

Estufa     

     

  TOTAL: 1700,00 R$  
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