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RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MEDICINA 

VETERINÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Segundo a Lei orgânica da Saúde 8080/1980, vigilância sanitária é o 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo, e, o controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  

 O presente relatório descreve as atividades referentes ao período de 

estágio curricular obrigatório do Curso Superior de Medicina Veterinária, 

oferecido pelo Departamento de Vigilância Sanitária do município de Ourinhos. 

O estágio teve duração de 18 dias, tendo início dia 07 de Agosto de 2017 e 

término dia 30 de Agosto de 2017, totalizando 108 horas.  

 O Médico Veterinário Carlos César Boschetti, CRMV 07076/SP é 

responsável pela Vigilância Sanitária Animal e Inspeção de Produtos de 

Origem Animal. 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL 

 

O departamento de Vigilância Sanitária é localizado na cidade de 

Ourinhos-SP, Rua Wenceslau Bras, nº 33, Vila Mano, segundo andar, e tem 

duas salas, uma destinada a recepção e outra aos diferentes setores de 

Vigilância. O setor acompanhado foi de Vigilância Sanitária Animal e de 

Produtos de Origem Animal. A sala tem 20 m² e conta com cinco mesas dos 

diferentes setores, uma bancada com dois computadores e armários onde são 

arquivados os processos.  
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

3.1. INSPEÇÃO DE PASTELARIA  

 Após denúncia de um consumidor, de que havia roedores no 

estabelecimento, foi realizado a inspeção e não foi encontrado provas 

referentes a denúncia. Porém nos fundos do estabelecimento havia um freezer 

horizontal, que ao ser aberto foi encontrado queijo frescal clandestino. O dono 

foi autuado e os produtos inutilizados e levados ao aterro sanitário municipal 

conforme Artigo 104 e 105 da Lei nº 10.083 de 1998 do Código Sanitário do 

Estado de São Paulo. 

 

  Art. 104- Os produtos clandestinos de interesse a saúde, bem  como aqueles  

  com prazo de validade vencidos, deverão ser interditados pela autoridade  

  sanitária que, após avaliação técnica, deverá decidir sobre sua destinação. 

 Art. 105- Nos casos de condenação definitiva, a autoridade sanitária deverá 
 determinar apreensão ou inutilização do produto. 

 
 
3.2. CONSCIENTIZAÇÃO DE PROPRIETÁRIO 

 Após denúncia de mau cheiro e resíduos produzidos por vários cães, 

entrou-se em contato com a pessoa para conscientização. Foi passado a ela, a 

utilização de ralos grelhados para recolher a água residual de higienização das 

calçadas onde ficam os cães antes de chegar no meio fio da rua e vaso 

sanitário para escoamento dos resíduos direto em rede de esgoto, para que 

não haja incômodo a população. De acordo com o Decreto nº 12.342, de 27 de 

setembro de 1978: 

 Art. 15- Toda e qualquer instalação destinada a criação, a manutenção e à 
 reprodução de animais, quer esteja em zona rural ou urbana, deve ser 
 construída, mantida e operada em condições sanitárias adequadas e que não 

 causem incômodo a população. 
 

3.3. INSPEÇÃO DE MEL 

 Foi apresentado os documentos referentes as inspeções realizadas nos 

postos de venda (supermercados, mercearias, dentre outros) na cidade de 

Ourinhos. Pode ser observado rótulos irregulares, sem selo, selo falsificado, 

selo de inspeção municipal em produto oriundo de outro município, mel em 
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garrafas reutilizadas, dentre outros, sendo classificados como produtos 

clandestinos.  

 Foram enviados ofícios contendo os rótulos recolhidos ao: Serviço 

Público Federal, MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

SIF (Serviço de Inspeção Federal) para averiguação. O Decreto nº 12.342, de 

27 de setembro de 1978: 

 

NTA 55 – Define como mel, o produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar 
de flores e/ou exsudatos sacarídeos de plantas. Será classificado:  de  acordo com o 
processo de obtenção e de acordo com suas características físicas  e químicas. 
Rotulagem: o rótulo deve trazer a denominação “Mel” seguida da classificação. 
Deverá trazer ainda a classificação do mel segundo seu uso. Ex: “Mel de mesa” ou 
“Mel Industrial”. Será optativa a declaração de sua classificação de acordo  com 
seu processo de obtenção. O mel proveniente de abelhas indígenas deverá  trazer 
no rótulo indicação clara de sua procedência. 

 

 

3.4. COLETA E AVALIAÇÃO DA ÁGUA  

 Foi realizado coleta de amostras e avaliação da água, fazendo aferição 

de cloro e pH, sendo selecionada uma casa por bairro para realização da 

coleta e análise, totalizando 16 bairros.  

 A metodologia adotada foi de acordo com a Portaria nº 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011.  Primeiro foi feito a limpeza do bocal da torneira utilizando 

algodão com álcool e colocado água nos tubos de análise. Para a análise de 

pH, é usado um tubo para o branco, onde não há reagente, e no outro é 

adicionado 5 gotas do reagente Vermelho Fenol na água e avaliado por método 

colorimétrico.  Para o cloro, também é feito um tubo branco e o outro com 

reagente, onde é adicionado 5 gotas do reagente Cl-1 e 1 gota do Cl-2 (D.P.D- 

dietil-p-fenilen-diamina), que também é avaliado por método colorimétrico. 

Caso, o valor do cloro fique acima de 0,5mg/L, deve ser adicionado o reagente 

Cl-3 imediatamente para uma nova avaliação.  

De acordo com a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 – que 

dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, os valores de 

referência são: Cloro residual mínimo: 0,2 mg/L e pH: 6,0 a 9,5. E por fim, foi 

deixado a água corrente, para a coleta das 16 análises microbiológicas e 4 de 

flúor. 
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3.5. LEISHMANIOSE  

 Recebeu-se uma notificação de cão, oriundo de cidade endêmica, que 

após realização de exames, foi positivo para Leishmaniose Visceral Americana. 

Foi realizado orientação a proprietária do animal e apresentado as seguintes 

opções para escolha: eutanásia do animal ou tratamento com Milteforan, 

medicação aprovada pelo MAPA e Ministério da Saúde, segundo Nota Técnica 

nº 11/2016. 
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4 CONCLUSÃO 

 
Pode-se concluir que a vigilância sanitária é extremamente importante 

pois é responsável por ações para eliminar, diminuir ou precaver riscos a 
saúde, garantindo que serviços, e bens estejam adequados a uso. Foi muito 
importante para minha carreira profissional, pois acompanhei os protocolos a 
ser seguidos em caso de denúncias, autuações e inutilização de produtos.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Entende-se por “matadouro-frigorífico” o estabelecimento dotado de 

instalações completas e equipamento adequado para o abate, manipulação, 

elaboração, preparo e conservação das espécies de animais sob variadas 

formas, com aproveitamento completo, racional e perfeito de subprodutos não 

comestíveis, devendo possuir instalações de frio industrial (CISPOA). 

O estágio curricular supervisionado foi realizado na empresa Abatedouro 

Beira Rio – LTDA – SISP 0098, situada à Rua Euphosino Martins, Vila Divinéia, 

na cidade Santa Cruz do Rio Pardo/SP, as atividades complementares 

iniciaram-se no dia 11 de setembro e terminaram dia 30 de novembro sob 

supervisão do Médico Veterinário Matheus Millo Hoppe (CRMV-SP Nº 25111) e 

sob orientação do professor Tiago Torrecillas Sturion. 

O FrigorÍfico iniciou suas atividades em 25 de fevereiro de 1992 e atua 

no mercado da carne produzindo cortes desossados embalados a vácuo, e 

carnes resfriadas de bovinos para todo o estado de São Paulo. 

Preocupada em garantir a qualidade de seus produtos, junto aos seus 

consumidores, a empresa elaborou e implantou o Manual de Boas Práticas de 

Fabricação que descreve e estabelecem critérios, procedimentos e práticas 

específicas adotadas, visando a segurança dos alimentos com base nos 

requisitos exigidos pelas legislações vigentes: portaria 326/97 – MS, Portaria 

368 do ministério da Agricultura; Portaria 1428/93 – MS; resolução 275Q2002 – 

MS; DOC 216/2004 e Portaria CDA 20, de 30/12/2010. Neste manual estão 

descritos os procedimentos, especificando a frequência e os responsáveis por 

implementar e monitorar os programas. 

Diretoria, controle de qualidade e encarregados dos setores e demais 

colaboradores devem estar totalmente engajados para o êxito do programa 

garantindo condições básicas para execução dos procedimentos, tendo em 

vista que o planejamento, organização, controle e direção de todo o sistema 

depende destes profissionais. 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL 

 

 Possui área total de 6.272,17 m², adequada a capacidade de abate 

diária autorizada, que é de 100 bovinos e 100 suínos. Localiza-se na rua 

Euphosino Martins, S/N na Vila Divinéia em Santa Cruz do Rio Pardo – SP. 

Fica a 346 km da capital e tem acesso as rodovias SP-225 (Ipaussu-Bauru), 

SP-270 (Raposo Tavares), SP- 280 (Castelo Branco) e SP-327 (Orlando 

Quagliato). 

 

3 INSTALAÇÕES  

De acordo com o Título III “funcionamento dos estabelecimentos” do 

decreto de lei 30.691/1952 

 

3.1. EXTERNAS        

O abatedouro Beira Rio, hoje, está localizado na periferia da cidade, que 

cresceu com o passar dos anos e povoou os arredores da empresa. Sua 

localização é de fácil acesso, sendo este fator de extrema importância para a 

chegada da matéria prima e para o escoamento da produção. 

As vias de trânsito e as áreas utilizadas pelo estabelecimento, que se 

encontram dentro do seu limite perimetral, possuem uma superfície 

pavimentada, apta para o tráfego de veículos, estacionamento para bicicletas, 

carros e motos.  

Áreas de acúmulos de materiais desativados e sucatas são evitadas a 

fim de não constituírem foco de proliferação de pragas. Os lixos industriais, 

caixa de papelão e plásticos são encaminhados diariamente para a reciclagem. 

Todas as janelas da indústria são teladas e as telas facilmente 

removíveis para a limpeza e substituição quando necessário. As portas são 

ajustadas de tal forma a não permitir aberturas maiores de 1 cm quando 

fechadas e contêm aviso para mantê-las fechadas. A entrada para a área 

industrial e todos os óculos de acesso às dependências internas, têm cortina 

de plástico para evitar a entrada de moscas. 

 Todos os setores dispõem de banheiros adequados, convenientemente 

situados, garantindo a eliminação higiênica das águas residuais, sendo 
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iluminadas e não possuindo comunicação direta com as áreas onde os 

alimentos são manipulados. Os banheiros devem estar limpos e com papel 

higiênico, papel toalha e sabões bactericidas, sempre disponíveis para os 

usuários. Os vestiários (masculino e feminino) também são separados das 

áreas de fabricação e os armários são exclusivos para as trocas de roupa dos 

funcionários, não sendo permitida a armazenagem de alimentos.  

O refeitório é um ambiente para os funcionários comerem um lanche 

com suco que a empresa oferece no intervalo da manhã, que tem duração de 

20 minutos. A estrutura e as instalações da empresa seguem as 

recomendações da legislação vigente.  

As barreiras sanitárias são localizadas de tal maneira que o funcionário 

tenha que passar junto a elas quando retornar ás áreas de manipulação, as 

quais possuem lavadores de botas, torneiras com válvula na altura do joelho, 

para acionamento sem contato manual, providas de elementos adequados à 

lavagem e desinfecção de mãos. Não se permite o uso de toalhas de pano, 

usa-se toalhas de papel não reciclado (Fig. 1 e 2). 

As áreas de possível contaminação são separadas das áreas limpas, 

não havendo fluxo ou cruzamento entre áreas, o que evita contaminações ou 

as reduzem a níveis aceitáveis. Os materiais e produtos mantidos no 

almoxarifado são separados das áreas de fabricação com os da armazenagem 

de embalagens e produtos acabados. A caldeira deve estar organizada e em 

bom funcionamento. O vapor utilizado nas áreas de processo é feito de forma 

indireta, evitando contaminação por resíduos e produtos químicos. 

É impedida a entrada de animais em todos os locais onde se encontrem 

matérias-primas, material de envase, alimentos terminados ou em qualquer das 

etapas de industrialização, bem como no pátio industrial. 

Os currais possuem área suficiente para abrigar toda a capacidade de 

animais destinados a matança. Há 6 currais, sendo um destinado a animais em 

observação (Fíg. 4 e 5). Não há cantos vivos ou pontiagudos que possam ferir 

os animais. Estes currais possuem desnível, para facilitar o escoamento de 

sujidades e estão dotados de água sob pressão, para auxiliar na limpeza, após 

a saída de cada lote. A rampa de acesso possui piso antiderrapante, 

declividade adequada e afunilamento no terço superior, permitindo somente a 

passagem de um animal por vez. 
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Possui uma mangueira com jato de água que o funcionário pode usar 

quando houver necessidade, para remover fezes da região posterior, 

contribuindo para reduzir a carga bacteriana. A seringa, por sua vez, também 

possui tubulações de água com bicos aspersores com jatos d'água para a 

higienização do animal. 

 

Figura 1: Lavador de botas da barreira sanitária 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 2: Lavador de mãos da barreira sanitária 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 3: Currais de chegada e seleção. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4: Curral de observação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.2. INTERNAS        

 
A estrutura e as instalações da empresa seguem as recomendações da 

legislação vigente. As áreas de possível contaminação são separadas das 

áreas limpas, não havendo fluxo ou cruzamento entre áreas, o que evita 

contaminações ou as reduzem a níveis aceitáveis. 

O box de atordoamento é dotado de um fundo falso e duas comportas: a 

primeira para permitir a entrada dos animais e a segunda (lateral), para a saída 

quando já estiverem insensibilizados. 

A segunda comporta, quando acionada, faz com que o fundo falso se 

incline em cerca de 30 a 35 graus, permitindo que o animal deslize sobre 

grades de ferro, evitando sua queda brusca sobre o solo. O método de 

insensibilização é a pistola pneumática. A área de vômito possui ponto para 

lavagem do ânus do animal e é o local onde o animal é puxado por correntes e 

erguido até a trilhagem da operação de sangria. 

Na sangria, e em todas as outras áreas do abate, todos os funcionários 

dispõem de 2 (facas) distintas: uma de cabo branco e outra de cabo amarelo, 

para evitar a contaminação (cruzada). Para estas facas há esterilizador, 
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contendo água a 82,2ºC, sendo que quando uma operação é realizada, a outra 

faca deve permanecer repousando no interior desse esterilizador. As facas 

passam pelo esterilizador, a cada animal abatido. 

A canaleta de sangria é de aço inox, possui cantos arredondados e 

comprimento suficiente para a capacidade/hora de abate, permitindo que os 

animais permaneçam pelo menos 3 minutos nessa área. Durante este período 

nenhum procedimento pode ser realizado no animal (Fig. 5). 

A sala de matança possui trilhagem aérea distante o suficiente para que 

a carcaça não se aproxime do chão, para que não ocorra a contaminação. 

Dispõe de plataformas, rolete para retirada do couro, lavador de cabeças, mesa 

de inspeção para miúdos, chutes, utensílios, esterilizadores de facas e pias 

suficientes para a capacidade de abate, servindo todos os funcionários do 

setor. 

As dependências destinadas à elaboração de produtos do abate, como 

triparia, graxaria e miúdos são separados na sala de matança, havendo 

comunicação por meio de óculo. 

A sala de manipulação de cabeça é exclusiva para este fim, com chute e 

óculo para passagem das cabeças, mesa para liberação dos músculos faciais, 

desarticulador de mandíbula rachador pneumático de crânio para a retirada do 

cérebro, nervo oftálmico e olhos. 

Há câmaras frias suficientes para armazenamento de todo produto, de 

forma a permitir que a temperatura no interior da carcaça não seja superior a 

7°C. Há câmara de congelamento e estocagem de miúdos e de produtos 

acabados. Todas as câmaras frias possuem termômetros de controle de 

temperatura. 

Todas as lâmpadas são protegidas com protetor de acrílico. A tubulação 

segue o padrão de cores estabelecido pela ABNT para agua, gás e vapor. As 

cores são: verde folha para água, azul mar ar comprimido e branco para vapor. 

Todos os equipamentos e utensílios em contato com os produtos são 

constituídos aço inoxidável. 
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Figura 5: Fotografia mostrando canaleta de sangria 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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4 HIGIENE PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

De acordo com o Título V “higiene dos estabelecimentos” do decreto de 

lei 30.691/1952. 

Todas as pessoas que tenham contato com o processo da matéria-

prima, material de embalagem, produto em processo e produto terminado, 

equipamentos e utensílios, são treinadas conscientizadas a praticar as medidas 

de higiene e segurança de produção, com finalidade principal de proteger os 

alimentos de contaminações físicas, químicas e microbiológicas.  

A apresentação do funcionário segue os preceitos básicos conhecidos 

em relação à higiene corporal, tendo as seguintes recomendações: banho 

diário, sendo que os pés devem ser secos a fim de evitar micoses: cabelos 

limpos, bem escovados, presos (mulher), curtos (homem) e protegidos com 

toucas amarradas rente ao pescoço, unhas curtas, limpas e sem esmalte 

(inclusive base), dentes escovados, axilas com desodorante inodoro e sem 

perfumes; sem maquiagem, sem adornos (colares, amuletos, pulseiras ou fitas, 

brincos relógios, anéis, cílios e unhas postiças entre outros); mãos e 

antebraços higienizados adequadamente.   

No caso seja pessoa de sexo masculino, barba e bigode aparados todos 

os dias ajudando a promover um ambiente de limpeza. As costeletas devem 

ser aparadas até o comprimento próximo da parte inferior da orelha. Para os 

visitantes e pecuaristas que querem entrar na indústria, a barba deve ser 

protegida com protetor especifico a fim de evitar a contaminação dos produtos 

durante a visita e também ser orientados quanto ao uso de adornos. 

Os funcionários não podem cometer atos antihigiênicos dentro do setor 

industrial, tais como: coçar a cabeça, colocar os dedos no nariz, boca, ouvidos, 

orelhas, cabelos e outros locais e depois manipular o produto/carne, escarrar 

ou cuspir no chão. Antes de tossir ou espirrar, deve-se afastar do produto que 

esteja sendo manipulado, cobrir a boca e o nariz e depois higienizar as mãos e 

prevenir contaminação. 

Não é permitido mascar chicletes ou manter na boca palitos de dente, 

fósforo e balas durante a permanência na área de trabalho, bem como jogar 
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quaisquer tipos de papéis no pátio ou até mesmo dentro da indústria, tampouco 

é permitido manter lápis, cigarros ou outros objetos atrás da orelha. A entrada 

de alimentos ou bebidas (principalmente alcoólica) na indústria não é permitida. 

A guarda de alimentos nas sacolas e gavetas dos funcionários, assim como a 

ingestão de alimentos ou bebidas nos vestiários e banheiros não é permitida 

em indústria de alimentos. 

É proibido fumar dentro dos setores industriais, vestiários, banheiros 

refeitório, lavanderia, depósito e nos arredores dos setores da indústria. 

Os materiais e utensílios como faca, bandejas, ganchos, chairas, luva e 

avental devem ser mantidos limpos, sendo assim não é permitido a 

identificação dos utensílios com rasuras, para se evitar acúmulo de resíduos, 

dificultando a higienização dos mesmos.  

Não é permitido lixar a chaira dentro dos setores de produção. Quanto a 

afiação das facas com pedra, estas devem ser higienizadas antes do início da 

operação produtiva, e devem ser realizadas dentro dos setores, sendo proibido 

guardar a pedras dentro das botas. 

A bandeja branca deve ser disposta em suporte com altura superior às 

bandejas vermelhas de modo a evitar-se a contaminação cruzada dos produtos 

alimentícios. Nas bandejas vermelhas devem ser postos apenas materiais de 

uso não comestíveis, não permitido o uso de materiais plásticos, metal ou 

papelão. 
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5 PROCEDIMENTO PARA USO DE UNIFORME 
 

De acordo com o Título V “higiene dos estabelecimentos” do decreto de 

lei 30.691/1952. 

O uso de uniforme deve ser completo (blusa, calça, touca, bota e 

capacete); deve ser branco para manipuladores de alimentos, e azul marinho 

para os funcionários da bucharia. Deve estar em bom estado de conservação, 

sem rasgos, partes descosturadas ou furos, dentro do possível conservado 

limpo durante o trabalho e trocados diariamente, ou conforme necessidade 

dependendo da função. 

Para evitar que os uniformes se sujem rapidamente, recomenda-se o 

uso de avental plástico para aumentar a proteção contra contaminação do 

produto, devendo ser proibido os operadores sentarem nas escadas, no chão, 

nos canteiros e em outros locais indevidos, que possam contaminar o uniforme. 

E obrigatório o uso de uniforme no setor industrial. Os funcionários 

devem evitar ir ao pátio uniformizados, salvo em intervalos pré-determinados, 

tais como para as refeições afim de evitar possibilidades de certos objetos 

caírem no produto, os funcionários do setor, não devem carregar no uniforme, 

canetas, termômetro, espelhinhos, ferramentas, pinças, alfinetes, presilhas, 

relógios, lápis, cigarros, telefone celular e outros. Para os funcionários da 

garantia da qualidade, encarregados e gerência, é permitindo o uso de canetas 

e termômetros, para execução do seu trabalho. 

Os calçados devem ser de borracha (botas) e devem ser utilizados com 

meias de algodão. As botas são higienizadas sempre que o operador for entrar 

no setor, principalmente se utilizou o sanitário, bem como ao sair do setor. No 

caso do uso de luvas para manuseio de alimentos, produtos de limpeza, 

pesticida e outros estas são mantid´p´0as intactas, limpas e higienizadas, de 

material impermeável, resistente e adequado ao tipo de trabalho a ser 

realizado. Quando for usado tampão de ouvido contra ruídos, estes devem ser 

atados entre si por um cordão que passe atrás do pescoço para prevenir que 

soltem e caiam sobre o produto. Os funcionários da área administrativa, 

serviços auxiliares e os visitantes deverão ajustar-se as normas de boas 

práticas de fabricação. Nos casos de usarem bigode e barba fora das normas, 

deverão cobrí-los com protetor específico. 
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6 PROCEDIMENTO PARA ADENTRAR NA INDÚSTRIA 

 

1° Enxaguar as botas com água e com escova embebida em detergente 

esfregar para retirar toda sujidade, em seguida remover com água e 

detergente. 

2° Para lavagem das mãos, acionar o pedal com o joelho, fazendo um 

pré- enxague com água em ambas as mãos e aplicando sabão bactericida 

inodoro esfregando as mãos, principalmente entre os dedos, até a altura do 

antebraço, seguido de enxágue. 

3° Secar as mãos e antebraços com papel toalha. 

4° Após secagem adequada, utilizar agente sanitizante para promover a 

assepsia das mãos e antebraços, deixando que o mesmo seque naturalmente. 

Todas as pessoas que fazem parte do quadro de funcionários da área 

de manipulação e elaboração de alimentos são consideradas visitantes e 

devem adotar procedimentos como os funcionários participantes das áreas de 

manipulação ou elaboração, como descrita acima. 
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7 ABATE DE BOVINOS 
 

Após os animais serem transportados ao frigorifico, são encaminhados 

até o curral de observação, para a visualização de um exame mais acurado, 

diagnosticando as possíveis doenças. Nele, os bovinos permanecem por 24 

(vinte e quatro) horas de descanso, jejum alimentar e dieta hídrica. (Decreto de 

lei 30.691/1952 art. 110). 

  

 Procedimentos: 

O trânsito dos animais até o box de atordoamento é realizado com o 

mínimo de excitação possível, o uso de choque elétrico deve ser evitado. 

Utilizado apenas nos animais que recusem a se mover. A descarga de no 

máximo 60watts, não deve durar mais que 2 segundos e deve haver espaço 

suficiente para que os animais avancem. Não pode encostar-se às mucosas 

(nariz, olhos, anus, vulva), apenas nas regiões dos membros; 

É realizado banho de aspersão nos animais com água clorada sobre pressão 

de 3 atm, antes da seringa. 

Após, os bovinos são conduzidos através de rampa com piso antiderrapante, 

dividida com porteiras, para facilitar o manejo dos animais. 

Na seringa é realizada a limpeza das patas e pernas dos animais utilizando 

aspersores dispostos lateralmente na parede e com auxílio de mangueira com 

água clorada. 

 

7.1. INSENSIBILIZAÇÃO 
 

Posteriormente as 24 (vinte e quatro) horas de dieta e jejum hídrico, os 

animais são encaminhados até a sala de abate, o manejo do frigorifico é 

realizado com cautela, sem movimentações bruscas, sem excitações e 

desconforto do animal no corredor de abate (RIISPOA art. 135). 
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Procedimentos: 

Os animais são contidos no box de contenção onde são separados por 

porta tipo guilhotina; e só serão colocados se o operador puder proceder à 

ação imediatamente; 

Abrir a porta do box de atordoamento e permitir a entrada de apenas um 

animal por vez para cada compartimento; 

Esperar que o animal pare com a cabeça; 

Efetuar o disparo na posição médio frontal da cabeça do animal.  

O operador deve apontar de maneira mais perpendicular possível em 

relação ao crânio do animal, não havendo necessidade de bater o equipamento 

contra a cabeça do animal. Entre a cabeça do animal e o equipamento deixe 

uma distância de 10 a 15 mm e efetue o disparo; 

Após a queda do animal, abrir a porta do alçapão e deixar o animal rolar até a 

praia de vômito; 

A insensibilização é indicada para execução da sangria, visando 

humanização do sacrifício. É usada a pistola pneumática com pressão mínima 

de 175 libras e máximo 170 libras, acionada no ponto que cruzam as linhas de 

um X imaginário entre os olhos e os processos cornuais, no frontal. A não 

destruição do bulbo visa manter o funcionamento do coração e dos pulmões 

para dar maior eficácia à sangria. 

Um atordoamento mecânico efetivo pode ser definido como aquele que torna o 

animal imediatamente inconsciente exibindo exagerada reação tônica, seguida 

por gradual relaxamento e por patadas involuntárias. 

 

7.2. LAVAGEM DO RETO E IÇAMENTO DO ANIMAL 
 

De acordo com o decreto de lei 30.691/1952 art. 34-4. 

Procedimentos:  

Assim que o animal cai sobre a área de vômito, amarrar a pata traseira e 

conectá-la ao gancho do guincho; 

Tracionar no máximo 10 cm do piso e com água corrente sem pressão, 

proceder a lavagem na região perineal, remover as fezes que por ventura 

existir; 
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Içar o animal até a trilhagem aérea direcionando-o para o cocho de 

sangria, de maneira que a cabeça fique sobre a canaleta de coleta de vômito; 

Com jato médio de agua, e sem animal na área de vômito, remover, 

fezes e vômitos que ficarem sobre o piso. 

 

7.3. SANGRIA  

A sangria deve ser iniciada após a insensibilização do animal, o qual 

deve ser suspenso pelos membros traseiros de modo a provocar um rápido, 

amplo e completo escoamento do sangue. Seção II “matança normal” do 

decreto de lei 30.691/1952 art. 140. 

 

Procedimentos: 

A sangria deve ser efetuada no máximo um minuto após a 

insensibilização do animal. 

A cabeça do animal é desviada em relação a canaleta da sangria para 

que fique posicionada externamente à parede. 

Deve-se riscar a pele da barbela com a lâmina da faca amarela no 

sentido peito para a mandíbula. A cada operação o operador deve lavar a faca, 

amolar e colocar no esterilizador a temperatura de no mínimo 82,2°C. 

Lavar as mãos e utilizar a faca branca para a secção dos grandes vasos 

no pescoço (artéria aorta e veia cava anterior), à altura da entrada do peito, 

após procede-se a higienização da faca, colocação em esterilizador, bem como 

limpeza das mãos do operador e se necessário do avental. 

O animal deve sangrar durante toda sua passagem pela calha de 

sangria, por no mínimo 3 minutos. Neste período, não serão permitidas 

operações que envolvam mutilações (corte), até que o sangue escorra ao 

máximo possível. 

 

7.4. CORTES DOS CHIFRES 

Procedimentos: 

Os chifres dos animais são retirados com uso de serra na base dos 

processos cornuais e com uma faca amarela (MAPA, 2007, p.75). É então 

colocado em um local específico: 
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A cada operação deve-se mergulhar o equipamento em esterilizador 

próprio em temperatura mínima de 82,2 °C; 

Lavar a faca, amolar e colocar no esterilizador. 

Após serrar os chifres os eventuais resíduos de encéfalo dispersados 

durante a insensibilização serão removidos (material de risco), com o auxílio de 

uma espátula própria. O resíduo do encéfalo deve ser removido da carcaça, do 

ambiente e acondicionado em uma bandeja com saco plástico. 

 
7.5. ESFOLA DA CABEÇA 

 
Procedimentos: 

Cortar as orelhas com a faca amarela; 

Lavar a faca e coloca-la no esterilizador à temperatura mínima de 82,2° 

C, lavar as mãos e trocar de faca; 

  Iniciar a esfola da cabeça a partir da incisão das orelhas em direção à 

região frontal com a lâmina de 82,2 °C, lavar (branca) voltada para cima 

(dentro); não permitir o contato da cabeça esfolada com a parte externa da 

pele; 

A cada operação lavar a faca, amolar, colocar a faca no esterilizador a 

temperatura mínima de 82,2° C, lavar as mãos; 

Retirar com a faca amarela o “focinho” e o lábio inferior em uma só 

etapa; Colocá-los em recipiente específicos; 

Lavar a faca, amolar, colocar a faca no esterilizador a temperatura 

mínima de 82,2° C, lavar as mãos; (MAPA, 2007, p.75). 

 

7.6. RETIRADA DA GLÂNDULA MAMÁRIA 

De acordo com o capítulo III inspeção "post-mortem" do decreto de lei 
30.691/1952, artigo 183. 

Procedimentos: 

Quando se abate fêmea, deve- se fazer a retirada da glândula mamária 

riscando a pele com a lâmina da faca (amarela), circundando toda a glândula. 

Lavar as mãos e a faca, afiar, colocar a faca amarela no esterilizador a 

temperatura mínima de 82,2°C e trocar de faca (branca). 
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Realizar a retirada de toda a glândula mamária sem seccionar os 

mamilos ou praticar qualquer abertura no canal ou seio galactóforo (que 

conduz o leite); 

Lavar as mãos e a faca branca, colocar a faca no esterilizador a 

temperatura mínima de 82,2°C e trocar de faca. 

 
7.7. ESFOLA DO TRASEIRO 

 
Procedimentos: 

A partir do terço médio distal do abdome, riscar a pele com a lâmina da 

faca amarela voltada para cima, no sentido da linha alba (corte horizontal), 

(cuidando para não incidir o vergalho), até circundar a região perineal do 

primeiro traseiro. Com a mesma faca riscar a pele da região do jarrete ate a 

região perineal, e desde ponto até a unha do animal; 

Retirar a vassoura do rabo e coloca- ló na caixa; 

A cada operação lavar as mãos e a faca afiar, colocar a faca no 

esterilizador (a temperatura mínima de 82,2°C), trocando de faca a cada 

operação; 

Desprendendo a pele e musculatura com o auxílio da faca branca, 

expondo todo o 1° traseiro e parte do abdome, cuidando para a parte externa 

da pele não tocar a musculatura; 

Esfolar as patas separadamente a canela da pele e desarticular o osso 

da canela evitando quaisquer tipos de contaminações durante a divulsão da 

pele. 

Deixar as patas e canela presas à pele de tal forma que não entrem em 

contato com plataformas; 

Suspender o traseiro já esfolado, pelo garrão, através de carretilha 

(transpasse do 1° traseiro); A cada operação lavar as mãos; 

Soltar a carcaça para o próximo transpasse só se o funcionário já tiver 

cumprido a sua função; 

Lavar as mãos e a faca, afiar, colocar a faca no esterilizador 

(temperatura mínima 82,2ºC) e trocar de faca; (MAPA, 2007, p.22). 
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7.8. ESFOLA DO TRASEIRO ESQUERDO E DA CAUDA 

Procedimentos: 

Retirar a corrente do 2° traseiro, riscar a região perineal com a lâmina da 

faca amarela voltada para cima; procedendo a oclusão do reto. Lavar as mãos 

e a faca, afiar, colocar no esterilizador e trocar a faca; 

Riscar a pele do traseiro a partir da região perineal até o garrão, e deste 

ponto até a unha do animal. 

Retirar o tendão e colocá-lo em uma caixa branca; 

Desprender a pele da musculatura com o auxílio da faca branca, 

expondo todo o 2° traseiro e parte do abdome, cuidando para a parte externa 

da pele não tocar na musculatura; 

Fazer a desarticulação (articulação tarso- metatarsiana) da pata. 

A cada operação lavar as mãos e a faca, colocar a faca no esterilizador 

a trocar de faca; 

Incidir a pele da cauda com a lâmina da faca amarela, lavar a faca, afiar, 

colocar no esterilizador e trocar de faca. Desprender a pele da musculatura até 

a metade, cuidando para que a parte externa da pele não toque a musculatura; 

Lavar as mãos e a faca, afiar, colocar a faca no esterilizador 

(temperatura mínimo de 82,2°C) e trocar a faca (MAPA, 2007, p.22). 

 

7.9. OCLUSÃO DO RETO 
 

Procedimentos: 

Com a lâmina da faca amarela voltada para cima riscar a pele, na região 

perineal, de modo a contemplar lateralmente o ânus, o músculo esfíncter deve 

permanecer intacto. 

A cada operação lavar a faca, colocar a faca no esterilizador com a 

temperatura de 82,2°C. Lavar as mãos e trocar de faca; 

Calçar o saco plástico na mão, de modo que a parte externa do saco 

não entre em contato com o reto; 

Fazer a esfola cuidadosa na região perineal, e então se procede a 

oclusão do reto. 

Com a mão envolta do plástico, a parte externa do reto é tracionada e 

com uso se faca branca é feita a separação do mesmo da carcaça; 



38 
 

 

Envolver o reto com saco plástico e atar a extremidade do saco, de 

modo a evitar que o conteúdo extravase; 

A cada operação lavar a faca, coloca no esterilizador. Lavar as mãos e 

trocar de faca (MAPA, 2007, p.54).  

 

7.10. ESFOLA DO DIANTEIRO 

Procedimentos: 

Com a lâmina da faca voltada para baixo, esfolar a região do matambre, 

iniciando-a no começo do esterno até a ponta do peito; 

Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a 

mesma a cada operação; 

Com a lâmina da faca amarela voltada para baixo, riscar a pele indo do 

peito até as patas dianteiras; 

A cada operação lavar a faca, colocar a faca no esterilizador a 

temperatura de 82,2ºC, lavar as mãos e trocar de faca; 

Desprender a pele da musculatura com o auxílio da faca branca, 

cuidando para que a parte externa da pele não toque a musculatura (MAPA, 

2007, p.85). 

 
7.11. ROLETE 

Procedimentos: 

Fazer o desprendimento final da pele da carcaça através do processo de 

extração pelo rolete. 

O operador amarra a pele do rabo, da região do pé esquerdo e direito, à 

corrente e com a força do motor puxa a corrente arrancando a pele que é 

colocada em chute para a seção de couro; 

Nesta etapa é importante que a pele ao ser desprendida da carcaça não 

toque a mesma; 

A cada operação lavar as mãos (MAPA, 2007, p.22). 
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7.12. SERRAGEM DO PEITO 

Procedimentos: 

Com o uso de uma faca (branca) fazer um corte na gordura do peito e em 

seguida com serra própria proceder à serragem do esterno (osso do peito) 

cuidando para não perfurar o estômago e/ou intestino; 

A cada processo esterilizar a faca e a serra em água com temperatura 

de 82,2ºC, lavar as mãos. Lavar o avental quando houver contaminação do 

operador por conteúdo gastrintestinal, abcesso, etc. (MAPA, 2007, p.50). 

 

7.13. OCLUSÃO DO ESÔFAGO 

Procedimentos: 

Iniciar em corte longitudinal do pescoço para ter acesso ao esôfago, o 

mesmo é liberado dos seus ligamentos e da traquéia. Na porção torácica, a 

continuidade da libertação do esôfago será feita com auxílio de uma sonda 

metálica terminada em espiral (“saca rolha”). É feita uma amarração com 

barbante. Propicia-se, desta forma, sua retirada juntamente com os estômagos 

e intestinos, no momento da evisceração; 

O “saca rolha” é então higienizado em duas etapas, na primeira etapa, é 

colocado em recipiente contendo água fria, que tem a finalidade de retirar 

resíduos de sangue, e após é transferido para o esterilizador que contém água 

a no mínimo 82,2ºC; 

Esta operação evita que o conteúdo ruminal contamine a superfície 

externa da cabeça já esfolada, a faixa do piso corresponde ao trajeto das 

carcaças até a mesa de evisceração e por fim, as próprias carcaças (MAPA, 

2007, p.54). 

 

7.14. DESARTICULAÇÃO E LAVAGEM DA CABEÇA 

Procedimentos: 

A cabeça é desarticulada com auxílio da faca e numerada com lápis 

cópia no côndilo do occipital e no atlas. Faz se uma numeração igual nos dois 

ossos. 
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A lavagem da cabeça é realizada com auxílio de mangueira, aplicando-

se jatos de água sob pressão, à temperatura ambiente na cavidade nasal e oral 

e em seguida no restante da cabeça; 

A cabeça é suspensa em gancho aço inox e colocada no trilho para a 

inspeção; 

A cada operação lavar a faca e colocar no esterilizador a temperatura de 

82,2ºC, lavar as mãos e trocar de faca (MAPA, 2007, p. 54). 

 

 
7.15. INSPEÇÕES DO CONJUNTO DE CABEÇA E LÍNGUA 

De acordo com o capítulo III inspeção "post-mortem" do decreto de lei 
30.691/1952, artigo 148. 

Procedimento: 

CABEÇA:  

A cabeça é a primeira etapa da inspeção. É inspecionada antes dos 

outros órgãos. 

Examinar visualmente todas as partes do órgão, cavidade bucal e 

orifícios; 

Libertar a língua de suas ligações e seccionar as hastes maiores do Istel 

hióide (osso que segura à língua), quando a língua presa à cabeça pelo freio 

lingual; 

Com auxílio de gancho esterilizado, fazer dois cortes profundos no 

músculo masséter e um corte profundo no músculo pterigóide. Faz se esses 

cortes dos lados direito e esquerdo a procura de cisticercose. 

Incisar no sentido longitudinal os nodos linfáticos parotidianos e 

glândulas parótidas, acompanhando com atenção a penetração da faca; 

observar a cor da mucosa e se estiverem normais, os gânglios linfáticos são 

retirados. 

 

LÍNGUA: 

Examinar visualmente a língua, massas musculares e tecidos 

adjacentes; 

  Faz-se o exame tátil do órgão (palpação da base e extremidade); 
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Cortar em fatias (não picar) os nodos linfáticos retrofaringeanos e 

sublinguais; 

Retirar as tonsilas palatinas (amígdalas) com facas de cabo azul e 

coloca-las em uma bandeja específica com saco plástico específico para 

materiais de risco, amarrado e encaminhado ao chute para graxaria. 

Cabeça e língua aprovadas são enviadas para a sala de miúdos; 

A cada operação lavar as mãos e faca e colocar no esterilizador 

(temperatura de 82,2º). 

 

7.16. EVISCERAÇÃO 

De acordo com o capítulo II “matança normal" do decreto de lei 
30.691/1952, artigo 143. 

É a operação que requer prática, destreza e um cuidado especial, para 

que as volumosas vísceras ruminais sejam retiradas de sua localização natural, 

sem rompimentos ou perfurações, que acarretariam fatais e indesejáveis 

contaminações, pelo conteúdo gastrintestinal. A prática perfeita da evisceração 

é, portanto, da mais alta importância higiênica, na sala de Matança.  

 

Procedimentos: 

Incidir a região pélvica com a lâmina da faca voltada para cima, na linha 

alba, e em seguida com a ponta da faca voltada para o lado contrário à região 

ventral da carcaça, seccionar a região torácica; cuidando para não perfurar o 

tubo gastrintestinal; 

Deslocar o reto, com auxílio da faca, cuidando para não perfurar o 

mesmo; 

A cada operação lavar as mãos e facas e colocar no esterilizador com 

temperatura de 82,2ºC, lavar as mãos e trocar de faca; 

Lavar o avental se houver contaminação do operador por conteúdo 

gatrointestinal, abcesso, etc. 

Cortar o omento, maior (“rendão”), desprendendo o trato gastrointestinal 

de uma só vez, cuidando para não perfurá-lo; 

O tubo gastrointestinal é colocado em mesa tipo chute; 
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Os estômagos e o intestino são enviados para a seção de bucharia e 

triparia; 

Desprender o fígado, cuidando para que não haja extravasamento de 

suco biliar; 

Colocar o fígado na mesa de inspeção. 

A cada operação lavar as mãos e facas e colocar no esterilizador com 

temperatura de 82,2ºC, trocar de faca; 

Lavar o avental se houver contaminação do operador. 

 
7.17. INSPEÇÃO POST-MORTEM 

 
De acordo com o capítulo III “inspeção post-mortem" do decreto de lei 

30.691/1952. 
 
Realizada rotineiramente em todos os animais abatidos, pela inspeção 

macroscópica de partes da carcaça e órgãos, em pontos denominados “Linhas 

de Inspeção”. 

As linhas de Inspeção no abate de bovinos são: 

• Linha “A” – Exame dos pés; 

• Linha “B” – Exame do conjunto cabeça e língua; 

• Linha “C” – Cronologia dentária (facultativa); 

• Linha “D” – Exame do trato gastrointestinal, baço, pâncreas, bexiga e útero; 

• Linha “E” – Exame do fígado; 

• Linha “F” – Exame dos pulmões e coração; 

• Linha “G” – Exame dos rins; 

• Linha “H” – Exame dos lados externo e interno da parte caudal da carcaça e 

nodos linfáticos correspondentes; 

• Linha “I” – Exame dos lados externo e interno da parte cranial da carcaça e 

nodos linfáticos pré-escapulares; 

• Linha “J” – Carimbagem das meias carcaças. 
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7.17.1. LINHA A: EXAME DOS PÉS E LÁBIOS 
 

Exame visual das patas (individualmente) especialmente a superfície 

periungueal e espaços interdigitais. Exame visual da mucosa labial e muflo. 

 
7.17.2.  LINHA B: EXAME DO CONJUNTO CABEÇA E LÍNGUA 

 
Exame visual de todas as partes; cortar os músculos masseteres 

(interno - externo) corte duplo; cortar os gânglios parotidianos e glândulas 

parótidas; cortar em fatias os nódulos sublinguais, retrofaríngeo e atloidiano; 

fazer palpação da língua e retirar as tonsilas palatinas; 

 

Lesões: 

Abcesso: coleção de pus (na superfície ou interno) 

Aftas: vesículas com líquido citrino ou cicatrizadas; 

Actinomicose: endurecimento da língua (língua de pau), inflamação dos ossos 

dos maxilares; 

Adenite: gânglio com presença de pus com mau cheiro (adere à faca); 

Tuberculose caseosa: presença de massa caseosa (sem cheiro) de cor 

amarela firme (não adere à faca); calcificada:  granulações, calcáreas, também 

de cor amarela. 

Cisticercose: vesículas típicas localizadas nos músculos; viva: vesículas típicas 

com líquido; calcificada: com granulações calcáreas e roçar característico no 

corte da faca; 

Inflamações: por corpo estranho; 

Fístulas dentárias: produzidos por abcessos dentários 

Contaminações: pelos, couro, vômitos, etc., 

 
 

7.17.3. LINHA C: EXAME DA CRONOLOGIA DENTÁRIA 
(facultativa) 

 
Exame visual dos dentes incisivos permanentes (pinças, médios, 

cantos). 
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7.17.4. LINHA D: EXAME DO TRATO GASTROINTESTINAL, 
BAÇO, PÂNCREAS, BEXIGA E ÚTERO 

 
EXAME DOS INTESTINOS 
 

Cortar em fatias os gânglios da cadeia mesentérica (no mínimo 10 
nodos) 
 
Lesões: 
Adenite: presença de pus de gânglio; 

Tuberculose: calcificada ou caseosa; 

Pneumatose: bolhas de ar na parede externa e mesentério;  

Esofagostomose: cistos parasitários na parede intestinal. 

 
 
EXAME DO BAÇO 
 

Exame visual do órgão; corte transversal e exame do parênquima. 

Lesões: 
Abcesso, tuberculose (calcificada ou caseosa), tumores, hematomas. 

 
 
EXAME DO ESÔFAGO 
 

Exame visual e por palpação de toda a peça para pesquisa de 

cisticercose e condenar as contaminações. 

 
 

7.17.5. LINHA E: EXAME DO FÍGADO 
 

Examinar visualmente as faces do órgão; verificando principalmente sua 

coloração; palpação do órgão; Cortar os gânglios hepáticos; Cortar e comprimir 

canais biliares; Examinar visualmente e por palpação a vesícula biliar, e se 

necessário, incisar. 

 
Lesões: 
Atrofia: diminuição do tamanho normal; 

Hepatite: inflamação do fígado; 

Congestão: inflamação com acúmulo de sangue escuro; 

Abcesso: com superfície branca, que cortada deixa sair pus com cheiro 

característico; 

Perihepatite: com aderência do peritônio ao fígado; 
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Teleangiectasia: manchas pretas azuladas na superfície e interior dos vasos; 

Cirrose: endurecimento do órgão; 

Necrose bacteriana: focos necróticos com superfície amarela que ao corte sai 

pus esverdeado; 

Fasciolose: parasita dos canais biliares; 

Hidatidose: vesículas brancas com líquido claro ou em forma calcárea; 

Tuberculose: tubérculos calcificados ou caseosa nos nodos ou lesões miliares 

no órgão; 

Actinomicose: lesão ganglionar esverdeada e calcificada. 

 
 

7.17.6.   LINHA F: EXAME DOS PULMÕES, TRAQUÉIA E 
CORAÇÃO 
 

EXAME DO CORAÇÃO 

Examinar visualmente coração e saco pericárdio; retirar o órgão do saco 

pericárdio e examinar a sua superfície sob o chuveiro, com palpação; Incisar 

longitudinalmente coração esquerdo da base ao ápice “desfolhando” para 

exame visual e palpação. Fazer operação idêntica no coração direito. 

 
Lesões: 
Pericardites: aderências do pericárdio ao miocárdio formando feixes brancos de 

tecido fibroso; 

Pericardites traumáticas: produzidas por corpos estranhos que atravessam o 

rúmen; 

Hemorragias: manchas de sangue na superfície; encontradas nas doenças 

infecciosas, 

Cisticercose: vesículas típicas na superfície ou no interior do miocárdio (viva ou 

calcificada); 

Sarcosporidiose: pequenos nódulos alongados, geralmente calcificados; 

Linfangiomas: dilatação dos vasos que irrigam o miocárdio, de cor amarela; 

Contaminações: conteúdo ruminal, fezes, etc. 
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EXAME DOS PULMÕES 

Examinar visualmente a superfície dos pulmões e traquéia, fazer 

palpação; Cortar os gânglios apical, esofagiano, cardíaco, traqueo-brônquicos 

e mediastinal; Abrir a traquéia até a bifurcação dos brônquios (cinco a dez 

centímetros nos brônquios); 

 

Alterações: 

Aspiração de Sangue: verifica-se ao cortar os brônquios que se encontram 

cheios de sangue; 

Aspiração Ruminal: brônquios com conteúdo ruminal; 

Enfisema: na palpação, sente a crepitação pela retenção de ar fora dos 

alvéolos. 

 

Lesões: 

Atelectasia: partes do pulmão colabadas (sem ar nos alvéolos); 

Congestão Pulmonar: Alvéolos cheios de sangue; 

Hepatização: todo o órgão apresenta-se com alvéolos pulmonares cheios de 

sangue (parecendo-se com fígado); 

Enfisema Patológico: presença de ar fora dos alvéolos; 

Edema Patológico: presença de líquido espumoso nos brônquios; 

Inflamação Purulenta: presença de pus no tecido pulmonar; 

Abcesso: Acúmulo de pus no tecido pulmonar; 

Broncopneumonia: presença de partes hepatizadas, partes sãs, partes em fase 

de cura. O órgão mostra aparência de tabuleiro de xadrez ou marmóreo; 

Broncopneumonia Verminótica: presença de vermes nos brônquios; 

Tuberculose: principalmente nos gânglios linfáticos e podem ser reações 

calcificadas (nodos duros com massa granulosa) ou caseosa (massa mole com 

ausência de cheiro e não adere à faca). 

 
7.17.7. LINHA G: EXAME DOS RINS 

 
Exame visual do órgão e dependendo, verificando a coloração, aspecto, 

volume e consistência (por palpação). 
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Lesões: 
Abcesso: acúmulo de pus na camada superficial; 

Congestão: manchas escuras, que cortadas deixam sair sangue escuro; 

Nefrite: com inflamação, coloração pálida, amolecimento e superfície enrugada; 

Nefrite Purulenta: com presença de pus; 

Quisto Urinário: numerosos cistos pequenos e espalhados; 

Uronefrose: bolsa contendo urina; 

Hidronefrose: acúmulo de urina nos rins; 

Isquemia: manchas brancas que cortadas mostram um cone com a base 

voltada para a superfície do órgão. 

 
 

7.17.8. LINHA H: EXAME DOS LADOS EXTERNO E INTERNO 

DA PARTE CAUDAL DA CARCAÇA E NODOS LINFÁTICOS 

CORRESPONDENTES (traseiro) 

 

Quarto posterior: 

Cortar os gânglios: pré-crural, retro-mamário (fêmeas), inguinal (machos) 

e ilíacos; Exame visual da carcaça. 

 

Lesões: 

Tuberculose: ganglionar ou generalizada; 

Cisticercose generalizada: vesículas típicas; 

Sarcosporidiose: variam desde 3 a 4 manchas até áreas sólidas esverdeadas; 

Inflamações agudas da pleura, peritônio meninges e mastites; 

Doenças do Sangue: uremia, icterícia, anemia – leucose (leucemia) 

Tumores Malignos; Contusões e Contaminações; Abcessos e Lesões 

Supuradas; Adenites; Bursites; Artrites. 

 
EXAME DO DIAFRAGMA 
 

Exame visual e por palpação da superfície; fazer corte transversal em 

toda a extensão. Lesões: presença de cisticercoses; 
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7.17.9. LINHA I: EXAME DOS LADOS EXTERNO E INTERNO DA 

PARTE CRANIAL DA CARCAÇA E NODOS LINFÁTICOS 

CORRESPONDENTES (dianteiro) 

 
Quarto dianteiro: 

Exame visual da carcaça; Cortes dos gânglios pré-escapulares e pré-

peitorais; Corte do ligamento da nuca nas fêmeas; Verificação de rigidez. 

 
NOTA: Quando for encontrada alguma lesão, o local deverá ser marcado com 

a chapinha vermelha; confirma o número da carcaça/órgão, identifica com 

chapinha numerada; avisa todas as linhas pelo toque convencional da 

campainha e encaminha as lesões ao D.I.F. (MAPA, 2007). 
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8 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No presente estágio curricular supervisionado, foi acompanhado o abate de 

quatro mil novecentos e vinte um bovinos. 

 

Tabela 1: Alterações diagnosticadas após inspeção post mortem de 

bovinos. 

ORGÃO DOENÇA QUANTIDADE % 

 
PÂNCREAS 
 
 
 

 
Eurytrema spp. 

 
192 

 
3,90 

 Cirrose 267 5,42 
FÍGADO Esteatose 201 4,08 
 Abscesso 115 2,33 
 Fasciolose 66 1,34 
 Telangiectasia 69 1,40 
 Periepatite 

 
14 0,28 

TOTAL  732 14,87 

 
CORAÇÃO 

 
Pericardite 

 
12 

 
0,24 

 
 

Miocardite 
 

2 0,04 

TOTAL  14 0,26 

 
FÍGADO E 
CORAÇÃO 

 
Cisticercose  

viva 

 
3 

 
0,06 

 Cisticercose 
calcificada 

 

253 5,14 

TOTAL  256 5,20 

 
PULMÃO 

 
Congestão 

 
51 

 
1,03 

 Hidatidose 16 0,32 
 Pneumonia 585 11,88 
 Bronquite 230 4,67 
 Enfisema 164 3,33 
    

TOTAL  1046 21,25 

 
RINS 

 
Nefrite 

 
1458 

 
29,62 

 Uronefrose 112 2,27 
 Cisto Urinário 18 0,36 

TOTAL  1588 32,25 

TOTAL GERAL 
DE LESÕES 

 3828 77,78 
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9 LESÕES ENCONTRADAS  
 

Figura 6: Rim bovino apresentando lesão característica de cisto urinário. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Figura 7: Rim bovino apresentando lesões características de nefrite 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 8: Rim apresentando lesões características de uronefrose 

           
Fonte: Arquivo pessoal 
 
Figura 9:  Pulmão bovino apresentando lesões características de enfisema 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 10:  Pulmão bovino apresentando lesões características de pneumonia 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 
Figura 11: Fígado bovino apresentando lesões características de 
telangiectasia 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 12: Fígado bovino com ductos expessados devido infestação por 
Fascíola spp. 

       
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Figura 13: Fígado bovino apresentando fasciolose. 

 
.Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 14: Fígado bovino apresentando fragmento de retículo aderido (reticulo-
hepatite traumática) causado por corpo estranho. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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10 ABATE DE SUÍNOS 

 

10.1. RECEPÇÃO 

Os animais são conduzidos até o curral por rampa antiderrapante por 

funcionários treinados, sem gritos, sem choques e sem agressões. É utilizado 

uma garrafa pet para tocar os animais. Os animais são divididos em baias 

diferentes por lotes e quantidade e passam por no mínimo 6 horas de jejum e 

repouso.  

 

10.2. CONDUÇÃO E LAVAGEM DOS ANIMAIS 

Conduzir os animais sem gritos, choques e agressão. Também é 

utilizada a garrafa pet. Por todo o corredor há canos localizados 

especificamente para um correto banho de aspersão, retirando o excesso de 

sujidades e acalmando o animal.  

 

10.3. INSENSIBILIZAÇÃO 

Colocar um animal por vez no box de insensibilização, esperar ele se 

acalmar e colocar o dispositivo de choque atrás das temporas. A corrente deve 

durar entre 6 e 10 segundos. Retirar o dispositivo e amarrar com corrente 

(“pialo”) a pata e direcionar para o trilho. O choque deve ter entre 1 e 3 

amperes e 350 a 750 Volts.  

 

10.4. SANGRIA 

A sangria deve ser feita no máximo até 30 segundos após a 

insensibilização, seccionando os grandes vasos com um corte de faca. Lavar a 

faca, colocar no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. O animal deve 

ficar no mínimo 3 minutos na calha de sangria.  

 

10.5. ESCALDAGEM 

Decorrido o tempo de sangria, o animal desce pelo trilho inclinado até 

deitar na beira do tanque de escalda. O “pialo” é retirado e o animal empurrado 

para dentro do tanque. O tanque é de aço inoxidável, a temperatura da água 
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fica entre 62 a 67ºC. O tempo de permanência no tanque é de 2 a 5 minutos. 

Após isso é colocado na plataforma que o levará até a depiladeira.  

 

10.6. DEPILAÇÃO E RETIRADA DOS CASCOS 

A depiladeira é composta de pás emborrachadas conectadas a um 

cilindro, que rotacionam fazendo com que a maioria dos pelos do animal sejam 

removidos. Após 40 segundos na depiladeira, o animal é empurrado 

mecanicamente até a mesa de depilação. Neste local os funcionários retiram o 

que sobrou dos pelos e com auxílio de ganchos de inox retiram também os 

cascos. 

 

10.7. OCLUSÃO DO RETO E RETIRADA DO OUVIDO MÉDIO 

Na mesma mesa é feito oclusão do reto, contornando-o e isolando-o. 

Faz se amarração com barbante na extremidade final do reto, quase no ânus. 

Lavar a faca, colocar no esterilizador, lavar as mãos e trocar de faca. A retirada 

do ouvido médio é feita ainda na mesa, por outro funcionário. 

 

10.8. CHAMUSCAMENTO 

Içar a carcaça com o guincho e com um bico de gás aceso chamuscar 

toda a carcaça, com cuidado para não queimá-la. Posicionar a carretilha no 

trilho e encaminhar para próxima etapa. 

 

10.9. DEPILAÇÃO DA CABEÇA 

Com faca remover o restante dos pelos da cabeça, com muito cuidado 

para não cortá-la. E empurrar para chuveiro pré-evisceração.  

 

10.10. EVISCERAÇÃO 

Com faca branca e lâmina virada para baixo, incisar da região inguinal 

até o pescoço. As vísceras brancas (estômago, intestino, bexiga) devem ser 

retiradas manualmente e de uma só vez e jogadas na calha de descarte, para a 

bucharia. As vísceras vermelhas (coração, pulmões e fígado) são destacadas 

da cavidade interna e deixadas penduradas pela traquéia. 
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10.11. INSPEÇÃO DA PAPADA 

Fazer incisão mediana ventral da região cervical até o corpo da 

mandíbula. Abrir a papada, expondo os músculos masseteres e pterigoides, 

liberar a língua e suas adjacências, fazer cortes sagitais profundos nos 

músculos mastigatórios, procurando cisticercose e sarcosporidiose.  

 

10.12. INSPEÇÃO DE VÍSCERAS VERMELHAS 

Examinar visualmente e palpar o coração e pericárdio, procurando 

cisticercose e sarcosporidiose; na língua, examinar visualmente, palpar e fazer 

corte mediano profundo na face ventral procurando cisticercose e 

sarcosporidiose. Em caso de doença, sintoma ou contaminação, enviar para 

DIF (Departamento de inspeção final) ou para graxaria. 

 

10.13. SERRAGEM, TOALETE FINAL, CARIMBAGEM, PESAGEM 

E LAVAGEM DA CARCAÇA 

Serrar a carcaça exatamente ao meio, com a cabeça junto; após cada 

operação, colocar a serra no esterilizador. Fazer a toalete final, tirando toda e 

qualquer sujidade que porventura ainda permaneça na carcaça, como pelos, 

cascos, contaminação fecal. Lavar a faca, colocar no esterilizador, lavar as 

mãos e trocar de faca. Retirar cérebro e medula e colocar em bandeja 

específica. Com carimbo de tinta atóxica carimbar no pernil, lombo e paleta. 

Pesar a carcaça, passar no computador e empurrar até o setor de lavagem, 

onde deve ser completamente lavada com água sob pressão. Guardar a 

carcaça na câmara fria.  
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11 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 
Também foi acompanhado o abate de três mil quinhentos e dez suínos. 

Na tabela abaixo estão descritas todas as alterações diagnosticadas após 

inspeção post mortem.  

 

Tabela 2: Alterações diagnosticadas após inspeção post mortem de 

suínos. 

 
ORGÃO LESÃO QUANTIDADE % 

FÍGADO Hepatite 
parasitária 

148 4,21 

 Esteatose 2219 63,21 

TOTAL 
 

 2367 67,42 

CORAÇÃO 
 

Pericardite 115 3,27 

PULMÃO Congestão 482 13,73 
 Pneumonia 2431 69,25 
 Aspiração de 

sangue 
70 1,99 

TOTAL  2983 84,97 

TOTAL 
GERAL DE 
LESÕES 

 5465 155,69 
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12 LESÕES ENCONTRADAS 
 

Figura 15: Pulmão suíno apresentando lesões características de pneumonia. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
Figura 16: Pulmão suíno apresentando lesões características de congestão. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 17: Fígado suíno apresentando lesões características de esteatose 

 
 
 

Figura 18: Fígado suíno apresentando lesões causadas por Ascaris suum. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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13   CONCLUSÃO 
 

Com o presente estágio, pode ser verificada a importância da inspeção e 
boas práticas implantadas em um frigorífico, que garantem um produto de 
qualidade e sanidade garantidos ao consumidor. 
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RESUMO 
 

A carne é um alimento rico em nutrientes, sendo assim possui características 

propícias ao desenvolvimento de microrganismos o que pode provocar grandes 

prejuízos financeiros e torná-la um importante meio de transmissão de doenças 

de origem alimentar. Dentre as categorias de produtos cárneos de maior 

preocupação está a carne moída, que apresenta maior risco de contaminação 

pois além de sofrer maior manipulação, tem maior superfície de contato. No 

entanto, para controle microbiológico de produtos de origem animal, os 

métodos analíticos demandam longo tempo para realização. Existem testes 

analíticos rápidos, como o teste de redução de resazurina, que estima a 

quantidade de bactérias presentes em uma amostra, e, quando adaptado para 

análise de carnes, apresenta bons resultados. Sendo assim, o presente 

trabalho tem como objetivo avaliar e comparar os métodos quantitativo e 

qualitativo utilizados para análise de carne bovina, a prova de resazurina e 

contagem de mesófilos aeróbicos em placas.  

 

Palavras-chave: Resazurina, contagem de mesófilos aeróbicos, carne moída 
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ABSTRACT 

 

The meat is a food rich in nutrients, and thus has characteristics conducive to 

the development of microorganisms which can cause great financial losses and 

make it an important means of transmission of food-borne diseases. Among the 

categories of meat products of greatest concern is ground meat, which presents 

a higher risk of contamination because besides being more manipulated, it has 

a larger contact surface. However, for microbiological control of animal 

products, analytical methods require a long time to perform. There are rapid 

analytical tests, such as the resazurin reduction test, which estimates the 

amount of bacteria present in a sample and, when adapted for meat analysis, 

shows good results. Therefore, the present work has the objective of evaluating 

and comparing the quantitative and qualitative methods used for bovine meat 

analysis, resazurin testing and aerobic plate counting. 

 

Key words: Resazurin, aerobic mesophil count, minced meat. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A carne é fonte de proteínas, vitaminas e minerais essenciais para o 

organismo. Devido a sua composição nutricional, e a elevada atividade de 

água, fazem com que a carne se torne um excelente meio para o 

desenvolvimento de micro-organismos que podem colocar em risco a saúde do 

consumidor, especialmente quando não recebe cuidados adequados durante 

sua manipulação (FERREIRA, 2012). 

Dentre as categorias de produtos cárneos de maior preocupação está a 

carne moída, que apresenta maior risco de contaminação pois além de sofrer 

maior manipulação, tem maior superfície de contato. Muito usada em diversas 

preparações como sanduíches, salgadinhos e como complemento de diversos 

pratos, esse tipo de carne está mais susceptível a carrear micro-organismos 

deteriorantes e patogênicos (FERREIRA, 2012). 

Dentre as principais fontes de contaminação da carne estão: a falta de 

condições higiênicas durante o abate, a temperatura da estocagem nos 

comércios, a falta de higienização dos equipamentos, estocagem da carne 

previamente moída e excesso de manipulação (OLIVEIRA, 2008). 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar e comparar 

os métodos quantitativo e qualitativo para análise de carne bovina sendo eles: 

a prova de resazurina e contagem de mesófilos aeróbicos em placas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 O alimento e seus nutrientes fornecem energia e os materiais de 

formação para incontáveis substâncias que são essenciais para o crescimento 

e a sobrevivência dos seres vivos. No entanto, esse mesmo alimento pode 

carrear micro-organismos e oferecer riscos à saúde (FERREIRA, 2012).  

 A carne é uma importante fonte de proteínas essenciais para o 

organismo, além de ser uma importante fonte de vitaminas e minerais como as 

vitaminas do complexo B e o ferro. Devido sua variada composição nutricional, 

elevada atividade de água, pH próximo da neutralidade, dentre outros fatores, a 

carne é um excelente meio para a proliferação de micro-organismos que, se 

não identificados podem causar prejuízos de ordem econômica e saúde pública 

(FERREIRA, 2012). 

 Em especial, a carne moída apresenta maior risco de contaminação, 

pois além de sofrer maior manipulação, tem maior superfície de contato. Muito 

usada em diversas preparações como sanduíches, salgadinhos e como 

complemento de diversos pratos, esse tipo de carne está mais susceptível a 

carrear microrganismos deteriorantes e patogênicos. O risco é agravado pelo 

fato do produto não estar deteriorado podendo ser imperceptível ao consumidor 

(FERREIRA, 2012).  

 A legislação brasileira, através da resolução RDC de nº 12 de 02 de 

janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), define como parâmetro de qualidade 

microbiológica da carne in natura, na qual se enquadra a carne moída, a 

ausência de Salmonella spp. em 25 gramas de amostra. Essa bactéria está 

envolvida em diversos surtos alimentares em todo o mundo, podendo provocar 

danos graves a saúde e, apesar de no Brasil não existirem pesquisas 

conclusivas sobre a epidemiologia de surtos envolvendo essa bactéria, 

diversos estudos demonstraram sua presença em alimentos cárneos. 

(PIGARRO; SANTOS, 2008). 

As carnes in natura constituem potencial veículo de contaminantes nas 

diversas fases do processamento, distribuição e produção para consumo. No 

entanto, para controle microbiológico de produtos de origem animal, os 

métodos analíticos demandam longo tempo para realização. Existem testes 

analíticos rápidos, como o teste de redução de resazurina, que estima a 
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quantidade de bactérias presentes em uma amostra e, quando adaptado para 

análise de carnes, apresenta bons resultados (MESQUITA et al., 2014). 

 

2.1. CARNE BOVINA 

 

Carne é a parte muscular comestível dos mamíferos e aves 

manipulada em condições higiênicas e proveniente de animais saudáveis, 

abatidos sob inspeção veterinária (MORETTO et al.; 2008).  

A carne bovina resfriada deve ser mantida a temperatura de 0º a 4°C. 

Como preconizado por métodos analíticos para controle de produtos de origem 

animal e seus ingredientes, a carne própria para consumo deve ter o pH entre 

5,8 e 6,2. O pH 6,4 indica carne para consumo imediato e acima disso, início 

de decomposição (BRASIL, 1981). 

A qualidade da carne está diretamente relacionada à maciez, gordura, 

cor, sabor e suculência, assim é necessário controlar a qualidade desde o 

princípio das etapas de produção até a chegada ao consumidor. Desta forma, é 

necessário avaliar as condições sanitárias da comercialização de carnes. A 

carne está susceptível aos agentes biológicos que podem, inclusive, ser 

patogênicos, resultando em risco a saúde do consumidor ou na deterioração do 

alimento, diminuindo a qualidade e o período de conservação (EMBRAPA, 

1999).  

As características organolépticas da carne são: aspecto, próprio de 

cada espécie, consistência, normal, firme e elástica a pressão dos dedos; cor 

própria de cada espécie, sem manchas esverdeadas; cheiro próprio 

(agradável) e sabor próprio. (MORETTO et al., 2008) 

 

2.2. CARNE MOÍDA 

 

 “A carne moída é o produto cárneo obtido a partir da moagem de 

massas musculares de carcaças de bovinos ou bubalinos, seguido de imediato 

resfriamento ou congelamento” (BRASIL, 2003).  

 A rotulagem deve conter a expressão Carne Moída seguida de 

expressões ou denominações que caracterizem a sua temperatura e espécie 

animal da qual foi obtida. O sexo do animal e o corte da qual foi extraída é 
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facultativo dede que, se constitua exclusivamente de massas musculares que o 

constituem (BRASIL, 2003).  

 A carne moída fresca normalmente apresenta uma contagem microbiana 

maior do que as peças inteiras. Por apresentar uma superfície de contato 

maior, contribui para o desenvolvimento de microrganismos, principalmente 

bactérias aeróbias que frequentemente causam deterioração em baixas 

temperaturas. A carne moída proveniente de vários cortes, apresenta uma 

contagem microbiológica maior que a proveniente de grandes cortes. Isso 

ocorre porque essa carne teve maior manipulação e, um único pedaço muito 

contaminado pode espalhar sua microbiota para todo o restante. Porém, os 

moedores e os utensílios de corte dos estabelecimentos comercializadores de 

carnes também são importantes fontes de contaminação, pois geralmente não 

passam por limpeza e sanitização na frequência recomendada (FERREIRA, 

2012). 

 A população microbiana da carne moída encontrada à venda no 

mercado varejista pode ser influenciada pela qualidade da carne utilizada, sob 

o ponto-de-vista microbiológico, do estado de limpeza do equipamento 

utilizado, do tempo e da temperatura de armazenamento do produto. A carne 

moída constitui meio altamente favorável à multiplicação de bactérias, em 

virtude da fragmentação dos tecidos, com liberação de suco celular e da 

incorporação dos microrganismos (normalmente encontradas na superfície) à 

massa (GRANER et al., 1973). 

 

2.3. ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

 A análise microbiológica tem como objetivo avaliar quais os tipos de 

micro-organismos presentes e a quantidade.  É fundamental para conhecer as 

condições de higiene na qual os alimentos foram preparados, os riscos que o 

alimento pode oferecer a saúde do consumidor e se o alimento terá ou não a 

vida útil pretendida. Essa análise é indispensável também para verificar se os 

padrões e especificações microbiológicas para alimentos nacionais ou 

internacionais estão sendo atendidos adequadamente (FRANCO; LANDGRAF, 

1996). 
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 Muitos métodos e variações de diferentes métodos que podem ser 

utilizados para detecção quantitativa e qualitativa de micro-organismos em 

alimentos estão relatados na literatura. Entretanto, o ideal é utilizar métodos 

que tenham sido aprovados por órgãos reguladores, podendo ser métodos 

padrões ou recomendados. Atualmente esses métodos são divididos em 

métodos rápidos e convencionais (FRANCO; LANDGRAF, 1996).  

 Os métodos rápidos aprovados pelos órgãos oficiais são utilizados 

somente para controle, se o resultado for negativo serão considerados 

definitivos, porém, se for positivo, deverá ser confirmado por meio de outros 

métodos padrões (FENG, 1995). 

 

2.4. CONTAGEM EM PLACAS 

 

 O método de contagem de micro-organismos em placas é o método 

geral que pode ser utilizado para contagem de grandes grupos microbianos, 

como aeróbios, mesófilos, aeróbios psicotrófilos, termófilos, bolores, leveduras, 

variando-se o tipo de meio, temperatura e tempo de incubação. 

(HAJDENWURCEL, 1998; SILVA et al., 1997). 

 Neste método, as amostras são homogeneizadas, diluídas, plaqueadas 

com ou sobre um meio de ágar apropriado e incubadas. Assim, é realizada a 

contagem de todas as colônias visíveis, ou seja, o procedimento é baseado na 

premissa de que cada célula microbiana presente em amostras, após estar em 

meio que lhe permita crescer, formará uma colônia separada e visível 

(SWANSON et al., 1992). 

 Essa metodologia é a mais utilizada nos laboratórios de análises de 

alimentos, pois diferentes grupos de microorganismos podem ser avaliados de 

acordo com o meio de cultura e/ou as condições de incubação (tempo, 

temperatura e atmosfera) empregadas (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

 

2.5. CONTAGEM DE MICRORGANISMOS MESÓFILOS 

 

 A contagem de detecta o número de bactérias aeróbias ou facultativas e 

mesófilas (35-37ºC) na forma vegetativa e esporulada (HAYES, 1995; 

SIQUEIRA, 1995). 
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 O número destes micro-organismos contados em placa encontrados tem 

sido um dos indicadores microbiológicos da qualidade de determinado 

alimento. Podem indicar se a limpeza, desinfecção e controle de temperatura 

durante os processos de tratamento industrial, transporte e armazenamento 

foram feitos de forma adequada. Permite também obter informações quanto a 

alteração incipiente dos alimentos, sua provável vida útil, falta de controle nos 

descongelamentos ou desvios na temperatura de refrigeração (ICMSF, 1984). 

  A contagem baseia-se na semeadura da amostra ou de suas diluições 

em ágar padrão para contagem seguida de incubação em temperatura de 36ºC 

por 48 horas (BRASIL, 2003). 

 

2.6.  PROVA DE RESAZURINA 

 

A resazurina é um corante utilizado para indicar o potencial de óxido-

redução da cor quando incubada à temperatura de 37°C, tendo em vista que 

perde a coloração devido ao crescimento bacteriano (AMERICAN PUBLIC 

HEALTH ASSOCIATION, 1967).  

O teste de redução de resazurina é um método simples e rápido utilizado 

para mensurar a quantidade de bactérias presentes na amostra (TERRA; 

MILANI, 1992). A resazurina (7-hidroxi-3H-phenoxazin-3-ona10-óxido) é 

considerada o indicador mais utilizado em condições de redução em meios de 

cultura (FUKUSHIMA et al., 2003). O mecanismo baseia-se na redução da 

resazurina (cor púrpura) em resarufina (cor rósea). A resazurina tem uma 

correlação direta com a quantidade/proliferação de organismos vivos, que 

incluem células bacterianas e até células de mamíferos (O’BRIEN et al., 2000). 

 DAINTY (1971), apresentou métodos indiretos para estimar o número 

total de bactérias, baseados na redução de corantes indicadores pelos micro-

organismos. O tempo necessário para que houvesse mudança de coloração 

era tomado como índice do número de células ativas e, consequentemente, 

determinava a qualidade da carne. Porém, pouca informação existe para 

esclarecer se um tempo curto, se deve à presença de um grande número de 

microrganismos ou a um pequeno número de células com elevada atividade. 

Apesar das limitações apontadas, foram feitos vários trabalhos utilizando 

diferentes indicadores do potencial de óxido-redução e, em diversos casos, tem 



72 
 

 

se obtido uma boa correlação entre o tempo de redução e a qualidade da carne 

(GRANER et al., 1973). 

 SAFFLE, et al. (1961) estudaram três métodos para a rápida detecção 

da deterioração da carne moída, incluindo entre eles a redução da resazurina. 

Esses autores verificaram que o tempo necessário à redução do indicador 

correlacionava melhor com valores atribuídos ao odor das amostras do que 

com a contagem total de bactérias (GRANER et al., 1973). 

 A resazurina é de coloração azul não fluorescente e quando é reduzida a 

resofurin, passa a ter coloração rosa e fluorescência e não precipita. Porém, 

mecanismo pelo qual esse processo ocorre ainda não está bem elucidado, o 

qual pode ocorrer por reações enzimáticas ou químicas em células viáveis. 

(ROLON, et al., 2006, O’BRIEN, et al., 2000) 

 

2.7. INFLUÊNCIA DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO SOBRE A 

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA CARNE 

 

Os micro-organismos responsáveis pela contaminação dos produtos 

cárneos distribuem-se de forma ampla por toda natureza, podendo ser 

encontrados no solo, na água, no ar, no trato intestinal de humanos e animais, 

nas mãos, na pele, no trato respiratório dos manipuladores de alimentos, na 

pele e nas carcaças de bovinos e nos diversos utensílios e equipamentos 

utilizados na cadeia de produção (TAVARES; SERAFINI, 2006).  

A contaminação é facilitada durante a manipulação e o processamento 

da carne e seus produtos. Alguns fatores contribuem para que isto ocorra, os 

que se destacam são: idade, genética, alimentação, condições de abate, 

resfriamento após o abate, processo de maturação, métodos de cocção 

(FORSYTHE, 2002), estresse do animal, evisceração, atmosfera, temperatura 

entre outros (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

É importante o conhecimento da microbiota inicial do produto, pois a 

validade comercial depende deste, ou seja, quanto maior a for a sua carga 

inicial, menor será sua validade tendo em vista o aumento da atividade 

microbiana (FORSYTHE et al., 2002).  

Os microrganismos deterioradores em sua grande maioria são 

psicotrópicos ou psicrófilos, ou seja, possuem capacidade de multiplicação 
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em temperatura de refrigeração. Sendo assim temperaturas que não 

provocam o congelamento (-1,5ºC) podem não ser suficientes para inibir o 

crescimento dos mesmos (HOLLEY; GILL, 2005).  

Além de um processo higiênico deficiente durante o abate, existem 

outras formas de contaminação das carnes, dentre elas estão: o período de 

tempo e a temperatura que permanece estocado para venda no varejo, 

higienização inadequada de utensílios e equipamentos e o excesso de 

manipulação, que constitui um dos principais meios de contaminação dos 

alimentos. Nesse sentido, constatou que a carne moída sofre influência 

significativa da não aplicação das Boas Práticas de Fabricação, o que 

inúmeras vezes a torna imprópria para o consumo (OLIVEIRA, 2008). 

A RDC nº 12 estabelece que a qualidade microbiológica da carne 

moída in natura pode ser definida através da ausência de Salmonella spp. em 

25 g (BRASIL, 2001). Todavia outros parâmetros podem ser utilizados, como: 

coliformes totais e termotolerantes (FERREIRA et al., 2012), além de 

mesófilos, psicrotrófilos, bolores e leveduras (FRANCO; LANDGRAFF, 2005). 

A carne moída apresenta contagem microbiológica maior do que na 

peça inteira, pois a mesma apresenta uma maior superfície de contato com o 

ar atmosférico, além de sofrer maior manipulação durante a comercialização, 

o que possibilita que um único pedaço contaminado pode se espalhar para 

todo o restante. Os moedores e os utensílios de corte dos estabelecimentos 

comerciais também podem auxiliar na contaminação da carne, pois, 

geralmente não passam por uma manutenção de limpeza e sanitização 

adequada (EVANGELISTA, 2005).  

No intuito de assegurar as condições higiênico-sanitárias adequadas 

para a manipulação, preparação e comercialização de alimentos a RDC 216 

de 2004 descreve a forma correta de executar o trabalho nos 

estabelecimentos comerciais. Esse documento deve ser o instrumento 

norteador para todo o trabalho desenvolvido no setor alimentício em todo o 

país (ANVISA, 2004). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. LOCAL DO EXPERIMENTO 

 O experimento foi realizado no Laboratório de Química das Faculdades 

Integradas de Ourinhos (FIO), onde foram realizadas as análises das amostras. 

 

3.2. COLETA DE AMOSTRAS 

As amostras foram coletadas de açougues e mercados de Ourinhos e 

permaneceram refrigeradas até a análise. Foram transportadas em suas 

embalagens originais, para manutenção dos aspectos biológicos, sendo 

armazenadas em caixa isotérmicas contendo gelo reciclável e levadas ao 

laboratório de análises físico-químicas das Faculdades Integradas de Ourinhos 

(FIO).  

 

3.3. CARNES E GRUPOS EXPERIMENTAIS  

 Foram avaliadas 50 amostras de 200g de carne moída, comercializadas 

em supermercados e açougues da região de Ourinhos, sendo amostras de 

músculo ou acém moídos.  

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1.1. PROVA DE RESAZURINA 

 

 A metodologia utilizada para o teste de redução de Resazurina foi 

adaptada de Mesquita (2014). Visando a extração dos microrganismos por 

agitação, colocou-se 25g de carne moída em saco estéril de polietileno e foram 

adicionados 225 mL de água peptonada 0,1% estéril (solução de lavagem). 

 Desta solução retirou-se alíquota de 9 mL que foi adicionada em tubo 

estéril, ao qual foi adicionado 1 mL da solução de resazurina 0,0055%, 

preparada de acordo com Standard Methods for the Examination of Dairy 

Productus. Para o teste foram utilizadas as resoluções as diluições 1:10, 1:100, 

1:1000, 1:10000 e incubação a 37˚C. Para a análise da cor da solução, foi 
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verificada no final de três horas, de acordo com Standard methods for the 

examination of dairy productus. 

 Para a leitura utilizada a escala onde: excelente, não apresenta mudança de 

cor; bom, coloração azul; regular, lilás; ruim, rosa fluorescente; péssimo, 

incolor. (MESQUITA et.al., 2014). 

 

4.1.2. CONTAGEM PADRÃO DE MICRO-ORGANISMOS MESÓFILOS 

  

 Toda a metologia utilizada obedeceu aos padrões estabelecidos pela 

Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003. 

 Para produtos sólidos há a necessidade de pesar a amostra. 

Normalmente utilizam-se alíquotas de 10 ou 25 gramas de alimentos sólidos. 

No caso foi utilizado 25g da amostra. Após a pesagem foi adicionado 225 mL 

de água peptonada 0,1% e homogeneizado em saco plástico durante 10 

minutos.   

 A partir da diluição inicial (1:10), obtida após homogeneização foram 

preparadas diluições decimais empregando-se 1 mL da diluição anterior e 9 Ml 

do diluente – água peptonada 0,1%, obtendo assim as diluições 1:100, 1:1000 

e 1:10000. 

 Primeiramente realizou a diluição 1:10 da cultura em fase estacionária 

em solução salina peptonada, misturam 1 mL da cultura em fase estacionária 

com 9 mL de solução salina peptonada.  A partir da diluição 1:10 preparada, foi 

pipetado 1 mL e acrescido a 9 mL de solução salina peptonada, de forma a 

obter a diluição 1:100 da cultura em fase estacionária.  A partir da diluição 

1:100, foi pipetado 1 mL e homogenizado com 9 mL de solução salina 

peptonada, para obter a diluição 1:1000 da cultura em fase estacionária. Por 

fim, a partir da diluição 1:1000, foi adicionado 1mL, da mesma, com 9 mL de 

solução salina peptonada. 

 Para a confecção do Ágar foi, pesado o ágar padrão para contagem de 

acordo com o volume de meio a ser preparado, respeitando a proporção 

indicada pelo fabricante e transferido para um bequer. Foi medido o valor 

correspondende de agua destilada, e feito a diluição do pó em um erlenmayer. 

Foi esterilizado a 121ºC por 15 minutos e colocado em várias placas de petri.  
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 A metodologia de inoculação utilizada foi a semeadura em superfície, 

onde são usadas placas em que, previamente, tenha sido distribuído o meio 

específico para o microrganismo a ser enumerado. Foi inoculado 0,5 mL de 

cada diluição e as placas foram inoculadas invertidas a 36°C por 48 horas.  

 A leitura foi realizada após 48 horas, contando todas as colônias 

presentes. 
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5 RESULTADOS 

 

Tabela 3 - Resultados obtidos após análises estatísticas 

 Rosa Fluorescente Lilás Azul Sem alteração de cor 

Média 21780 2099 713 90 

Desvio 

padrão 

12312 1264 1079 121 

Mediana 30000 2600 300 30 

  

 O padrão utilizado para análise foi: excelente, não apresenta mudança 

de cor; bom, coloração azul; regular, lilás; ruim, rosa fluorescente; péssimo, 

incolor.   

Os resultados na prova da resazurina com a coloração rosa fluorescente 

foi de 21.780 ± 12.312 UFC/g e mediana 30.000 UFC/g na contagem 

bacteriana total.  

Para a coloração lilás obteve-se os seguintes resultados: 2.099 ± 1264 

UFC/g e mediana 2600 UFC/g. 

Os resultados para a coloração azul foram 713±1079 UFC/mL e 

mediana 300 UFC/g. 

Para as amostras que não houveram alteração de cor obteram-se os 

resultados 90±121 UFC/mL e mediana 30 UFC/g. 

 Portanto, pode-se dizer que a resazurina pode ser considerada um 

indicador de qualidade de carne bovina, pois há estreita relação entre 

contagem de micro-organismos mesófilos e redução do corante. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Graner, et. al, 1973, encontrou uma correlação altamente significativa 

entre a contagem total de bactérias e o tempo necessário à redução da 

resazurina até a descoloração. Obteve como parâmetro final, que uma amostra 

que demorava acima de 7,5 h para reduzir-se a incolor, podia ser considerada 

aceitável, de 4,5 a abaixo de 7,5 h era considerada questionável e inferior a 4 

horas, era considerada inaceitável.  

Graner, et. al, 1973, não fizeram uma correlação da coloração com a 

contagem de microrganismos presentes em cada amostra, dificultando assim, 

avaliar a real qualidade da carne. No presente trabalho, pode ser avaliado a 

mudança de coloração em 3 horas, com a contagem de micro-organismos 

mesófilos, podendo assim, obter um parâmetro mais fidedigno. 

Saffle, et al. (1961) estudaram três métodos para a rápida detecção da 

deterioração da carne moída, dentre estes, incluiu-se a redução da resazurina. 

Eles verificaram que o tempo necessário à redução do indicador correlacionava 

melhor com valores atribuídos ao odor das amostras do que com a contagem 

total de bactérias. No presente trabalho, foi utilizado as diluições 1:10, 1:100, 

1:1000 e 1:10000, para haver uma melhor correlação. Pode ser observado que 

apenas algumas das amostras 1:10 apresentavam odor pútrido, algumas nem 

apresentavam contagem microbiológica alta, e as outras diluições não tinham 

odor. Isso mostra que o odor nem sempre pode ser utilizado como parâmetro.  

Embora a legislação brasileira (BRASIL, 2001) não estabeleça limites de 

tolerância para o grupo de micro-organismos psicrotóficos e mesófilos, 

populações elevadas desse grupo representa qualidade higiênica sanitária 

deficiente, muitas vezes por má qualidade da matéria-prima aliada a tempo e 

temperatura de estocagem inadequados. De acordo com o presente trabalho, é 

possível utilizar a resazurina para avaliação de uma amostra suspeita, em 

tempo curto e com bons resultados. 

De acordo com Frazier, 1967 apud Graner, 1973, a congelação de 

alimentos resulta em considerável redução na contagem de microrganismos; 

há ainda a possibilidade de que esse processo de conservação da carne afete 

a capacidade das bactérias viáveis remanescentes, de reduzir a resazurina, 
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alterando, assim, a correlação anteriormente observada por Graner et al. 

(1973). Porém, os resultados do presente trabalho sugerem, que o teste 

modificado e estudado por Mesquita, 2014 podem ser aplicados para a 

avaliação da qualidade microbiológica da carne bovina moída encontrada no 

comércio, inclusive quando o produto é preparado a partir de carne 

previamente congelada.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O teste adaptado pode ser aplicado para a avaliação da qualidade 

microbiológica da carne bovina moída encontrada no comércio varejista, 

inclusive quando o produto é preparado a partir de carne previamente 

congelada. 
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