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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório refere-se às atividades realizadas pela acadêmica de 

Medicina Veterinária das Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO, durante o 

estágio curricular realizado na Vet Plus Consultoria e Clínica Veterinária, situada na 

Avenida Paraná, 134, Centro, município de Joaquim Távora – PR. O estágio teve a 

duração de 154 horas, e foi desenvolvido durante o período de 03 de agosto a 28 de 

agosto de 2015, sob orientação do médico veterinário Amarildo Aparecido Gabriel, 

CRMV-PR 8.637. Nesse período foi acompanhada a rotina clínica médica e cirúrgica 

de pequenos e grandes animais, com a realização de atendimentos, avaliações 

clínicas, diagnósticos, tratamentos e monitoramento de pacientes internados. 

  O referido estágio teve como objetivo complementar a formação do aluno, 

realizando uma experiência de acadêmico-profissional através de vivências nos 

campos de prática da clínica veterinária. 

 

2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

 A Vet Plus Consultoria e Clínica Veterinária dispõe de estrutura somente para 

atendimento de pequenos animas, os grandes animais são atendidos a campo. Sua 

estrutura é composta por: recepção com espaço para venda de produtos pet e 

rações (Figura 2), sala de vacinação (Figura 4), farmácia (Figura 5), ambulatório 

para consultas (Figura 6), sala de banho e tosa (Figura 7), centro cirúrgico (Figura 

8), laboratório para realização de exames complementares (Figura 9) e 

internamento. Esse que é dividido para setor de animais com doenças não 

infecciosas (Figura 10), setor para animais com doenças infecciosas (Figura 11), 

setor para animais com pós-cirúrgico (Figura 12) e possui local destinado para a 

lavagem, desinfecção, esterilização e secagem de materiais cirúrgicos (Figura 13).  
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Figura 1 – Vista frontal da Vet Plus Consultoria e Clínica Veterinária. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 2 – Recepção.  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 3 – Venda de produtos pet e rações. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 4 – Sala de vacinação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 5 – Farmácia. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 6 – Ambulatório para consultas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 7 – Sala de banho e tosa. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 8 – Centro cirúrgico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 9 – Laboratório para realização de exames complementares. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 10 – Setor de animais com doenças não infecciosas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 11 – Setor para animais com doenças infecciosas.  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 12 – Setor para animais com pós-cirúrgico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 13 – Local destinado para a lavagem, desinfecção, esterilização e secagem de materiais 
cirúrgicos. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

 As atividades se iniciavam às oito horas, com duas horas de almoço e término 

às 18 horas, totalizando oito horas por dia. 

 Rotineiramente, no início e final de expediente, os animais que estavam 

internados eram monitorados e medicados conforme a necessidade individual. 

 Durante o estágio, em pequenos animais foram realizados atendimentos 

clínicos, discussão de casos clínicos, imunizações, procedimentos anestésicos e 

cirúrgicos, dermatológicos, odontológicos, oftálmicos, oncológicos e quimioterápicos, 

otológicos e limpeza de curativos. Quando os animais chegavam, eram atendidos 

pelo médico veterinário disponível, que realizava a anamnese, exame físico 

(frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal), coleta de 

materiais para exames laboratoriais complementares (hemograma e bioquímico, 

coletados e enviados para laboratório terceirizado), confirmação do possível 

diagnóstico e o tratamento. 

 Já para grandes animais, foram realizados atendimentos clínicos, eutanásia 

de animais positivos para brucelose, casqueamento, diagnóstico de gestação por 

palpação retal, e o início de protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF). 
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4. CASUÍSTICA 

 

 Foram realizados no total de 38 atendimentos clínicos de pequenos animais 

(Tabela 1). Destes casos atendidos os casos clínicos de maiores frequência foram: 

sinais gastrointestinais (4/38), desidratação (3/38), Erlichose monocítica canina 

(3/38), giardíase (3/38) e otite (3/38). 

 Já para os casos cirúrgicos de pequenos animais (Tabela 2), foram efetuados 

17 procedimentos cirúrgicos, sendo a cirurgia de ovariosalpingohisterectomia (9/17) 

de maior frequência.  

 Na clínica medica de grandes animais (Tabela 3), foram atendidos um total de 

370 casos, deste o caso mais realizado foi o diagnóstico de gestação por palpação 

retal em 290 vacas. 

 

4.1 Tabelas de casuística 

 

Tabela 1 – Atendimento clínico de pequenos animais. 

Casos Quantidade Porcentagem 

Abcesso de pele 1 2,63 
Cistite 1 2,63 
Conjuntivite 1 2,63 
Cortes por briga 2 5,26 
Desidratação 3 7,90 
Erlichiose monocítica canina 3 7,90 
Envenenamento 1 2,63 
Fratura de costela 1 2,63 
Fratura de pelve 1 2,63 
Fratura de escápula 1 2,63 
Fratura de fêmur 1 2,63 
Giardíase 3 7,90 
Leptospirose 1 2,63 
Lesões por fungo 1 2,63 
Miíase 2 5,26 
Nódulos na pele 1 2,63 
Otite 3 7,90 
Parvovirose 1 2,63 
Picada de aranha 2 5,26 
Piometra 1 2,63 
Quimioterapia 2 5,26 
Sarna 1 2,63 
Sinais gastrointestinais 4 10,54 

Total 38 100 
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Tabela 2 – Procedimentos cirúrgicos de pequenos animais. 

Casos Quantidade Porcentagem 

Cesariana 2 11,77 
Hérnia umbilical 1 5,88 
Neoplasia perianal 1 5,88 
Limpeza de tártaro 1 5,88 
Orquiectomia 3 17,65 
Ovariosalpingohisterectomia 9 52,94 

Total 17 100 

 
 

Tabela 3 – Atendimento de grandes animais. 

Casos Quantidade Porcentagem 

Hipocalcemia 1 0,27 
Eutanásia 7 1,89 
Casqueamento 24 6,49 

Diagnóstico de gestação por 
palpação retal 

290 78,38 

IATF 48 12,97 

Total 370 100 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O melhor caminho para preparar o aluno para o exercício da profissão sem 

dúvida é o estágio curricular supervisionado, pois este possibilita vivência de 

situações que desenvolvam sua capacidade, habilidade e experiência. 

O estágio realizado atendeu minhas expectativas, no que diz respeito à 

diversidade de procedimentos que o local oferece. A receptividade da equipe e o 

ambiente acolhedor oportunizaram uma ótima interação com os funcionários e bom 

aprendizado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório refere-se às atividades realizadas pela acadêmica de 

Medicina Veterinária das Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO, durante o 

estágio curricular realizado no departamento de Inspeção Sanitária de Alimentos, 

FMVZ/UNESP, situada no município de Botucatu – SP. O estágio teve a duração de 

463 horas e foi desenvolvido durante o período de 31 de agosto a 27 de novembro 

de 2015, sob a orientação do médico veterinário Prof. PhD. Ricardo Seiti Yamatogi, 

CRMV-SP 18.995, sendo que neste período foi acompanhada a rotina de análises 

microbiológicas e sensoriais de alimentos.  

  O referido estágio teve como objetivos, complementar a formação do aluno, 

realizando uma experiência de acadêmico-profissional através de vivências nos 

campos de prática da clínica veterinária. 

 

2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

 A estrutura do departamento de Inspeção Sanitária de Alimentos é composta 

por: recepção para cadastramento da chegada de amostras (Figura 14), sala de 

armazenagem de amostras (Figura 15), laboratório de análises microbiológicas 

(Figura 16), laboratório de análises sensoriais (Figura 17), sala de pesagem (Figura 

18), laboratório de pesquisa (Figura 19), sala de lavagem de materiais contaminados 

e esterilização (Figura 20), sala de produção de meios de cultura (Figura 21), sala de 

reagentes (Figura 22) e sala de lavagem de materiais não contaminados (Figura 23). 

Entre os equipamentos encontrados no local, possuem geladeiras, capelas, estufas, 

banhos-marias, centrífugas, muflas, destiladores, crioscópio, digestor e destilador de 

proteína, extrator de Soxhlet, dissecadores de umidade e cinzas. 
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Figura 14 – Recepção. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 15 – Sala de armazenagem de amostras. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 16 – Laboratório de microbiologia. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 17 – Laboratório de análises sensoriais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 18 – Sala de pesagem. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
Figura 19 – Laboratório de pesquisa. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 20 – Sala de lavagem de materiais contaminados e esterilização. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 21 – Sala de produção de meios de cultura. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 22 – Sala de reagentes. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 23 – Sala de lavagem de materiais não contaminados. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 As atividades se iniciavam às oito horas, com duas horas de almoço e término 

às 18 horas, totalizando oito horas por dia. 

 No início do estágio foi acompanhada a rotina da sala de produção de meios 

de cultura, onde são confeccionados meios de cultivo como: caldo E.C., caldo Lauril, 

água peptonada tamponada. Posteriormente, foi frequentada a rotina da sala de 

lavagem de materiais contaminados e esterilização, onde se aprendeu a como fazer 

o descarte ideal de todos os materiais contaminados, a lavagem adequada das 

vidrarias, o empacotamento para posterior esterilização e a utilizar a autoclave. 

 Do dia 02/09/2015 ao dia 30/09/2015 foi acompanhado a rotina do laboratório 

de microbiologia, onde foram realizadas variadas análises para coliformes a 35º e 

45ºC, Salmonella spp., bolores e leveduras, Staphylococcus coagulase +, mesófilos, 

Bacillus cereus, Streptococcus sp. e pesquisa de Sulfito redutor. 

 Do dia 01/10/2015 ao dia 30/10/2015 foi frequentada a rotina do laboratório de 

análises sensoriais (físico-química), onde as análises mais realizadas eram de leite, 

carne e alimentos secos. As análises de leite realizadas no laboratório foram: acidez, 

peróxido de hidrogênio (H2O2), cloro, índice crioscópico (IC), densidade, formol, 

fosfatase alcalina, lipídeos, peroxidas, sólidos não gordurosos (SNG), sólidos totais 

(ST) e volumetria. A avaliação de carne consistia de: aspecto, cor, odor, pH, éber e 

gás sulfídrico (H2S). Já para alimentos secos foram realizadas análise macroscópica 
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(macro) e microscópica (micro), aspecto, cor, odor, sabor, cinzas, umidade, extrato 

etéreo (EE), proteína (PTN), carboidrato (CHO) e valor calórico total (VCT). 

 

4. CASUÍSTICA 

 

 No laboratório de microbiologia foram acompanhadas no total de 189 

amostras. Foram analisados vários tipos de alimentos (tabela 4), dentre os mais 

frequentes estavam: leite em pó enriquecido e reconstituído com água (51/189), leite 

humano (22/189), salada (11/189) e água tratada (9/189). 

 Já no laboratório de análises sensoriais (Tabela 5), foram realizadas (19/47) 

análises de leite em pó enriquecido e reconstituído com água, seguida de (11/47) 

análises de preparos em pó para bebidas. 

 

4.1 Tabelas de casuística 
 
 
Tabela 4 – Análises acompanhadas no laboratório de microbiologia. 

Amostra Análise Quantidade Porcentagem 

Água não tratada Mesófilos e Coliformes 1 0,53 

Água tratada Mesófilos e Coliformes 9 4,75 

Arroz papa 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

2 1,06 

Arroz doce Mesófilos, Coliformes e Salmonella spp. 1 0,53 

Açúcar refinado 
Coliformes, Salmonella spp. e Bolores e 
Leveduras 

2 1,06 

Balas de frutas 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus 

1 0,53 

Bancadas Mesófilos e Coliformes 2 1,06 

Bife 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

1 0,53 

Biscoitos 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus 

6 3,16 

Carne bovina de coração Salmonella spp. e estreptococos 1 0,53 

Dieta enteral 
Mesófilos, Coliformes, Estafilococos 
coagulase +, Salmonella spp., Bacillus 
cereus, e Sulfito redutor 

4 2,11 

Doce de leite 
Coliformes, Estafilococos coagulase +, 
Salmonella spp. e Bolores e Leveduras 

1 0,53 

Estrogonofe de frango 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

1 0,53 

Extrato tomate 
Coliformes, Salmonella spp., Bacillus 
cereus, e Sulfito redutor 

4 2,11 

Farinhas 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus 

2 1,06 

Farofa pronta 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus 

1 0,53 

Feijão 
 

Coliformes, Salmonella spp. e Bolores e 
Leveduras 

3 1,59 
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Tabela 4 – Análises acompanhadas no laboratório de microbiologia. 

Filé de frango 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

1 0,53 

Fórmula de soja 
Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

1 0,53 

Frango desfiado 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

1 0,53 

Fricassê de frango 
 

Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

2 1,06 

Fubá mimoso 
 

Coliformes, Salmonella spp. e Bolores e 
Leveduras. 

1 0,53 

Gelatina em pó de frutas 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus 

3 1,59 

Lasanha 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

1 0,53 

Legumes refogados 
 

Mesófilos, Coliformes, Estafilococos 
coagulase + e Salmonella spp. 

3 1,59 

Leite de vaca 
Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

3 1,59 

Leite em pó enriquecido 
e reconstituído com água 

Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

51 26,98 

Leite humano Coliformes 22 11,63 

Leite pasteurizado 
integral 

Mesófilos, Coliformes e Salmonella spp. 
5 2,64 

Maionese longa vida 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras, Bacillus cereus e Sulfito 
redutor. 

1 0,53 

Mamadeira lavada não 
estéril 

BHI 
2 1,06 

Margarina com sal 
Coliformes, Estafilococos coagulase +, 
Salmonella spp. e Bolores e Leveduras 

1 0,53 

Mesa manipulação de 
salada para paciente 

Mesófilos e Coliformes 
1 0,53 

Micro-ondas lactário Mesófilos e Coliformes 1 0,53 

Mingau de neston 
Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

1 0,53 

Mistura de bolo 
 

Coliformes, Salmonella spp, Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus. 

2 1,06 

Nuggets 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

1 0,53 

Óleo de soja 
Coliformes, Salmonella spp. e Bolores e 
Leveduras 

3 1,59 

Pão de queijo 
Coliformes, Estafilococos coagulase +, 
Salmonella spp., Bacillus cereus, e Sulfito 
redutor 

1 0,53 

Pêssego em calda 
Coliformes, Salmonella spp. e Sulfito 
redutor 

1 0,53 

Pia dietética Mesófilos e Coliformes 1 0,53 

Placa ambiente Mesófilos 3 1,59 

Pó de suco de frutas 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus. 

2 1,06 

Polpa de fruta 
Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

1 0,53 

Queijo minas frescal Coliformes  
2 1,06 

Queijo muçarela 
Coliformes, Estafilococos coagulase +, 
Salmonella spp. 

1 0,53 

Ração Salmonella spp. e estreptococos 1 0,53 
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Tabela 4 – Análises acompanhadas no laboratório de microbiologia. 

Rosquinhas 
Coliformes, Salmonella spp., Bolores e 
Leveduras e Bacillus cereus 

2 1,06 

Sal iodado Coliformes e Salmonella spp. 2 1,06 

Saladas 
Coliformes, Estafilococos coagulase + e 
Salmonella spp. 

11 5,82 

Sardinha enlatada 
Coliformes, Salmonella spp. e Sulfito 
redutor 

1 0,53 

Suco natural de frutas 
Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

3 1,59 

Swabs de mãos 
Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

2 1,06 

Tempero completo 
Coliformes, Salmonella spp. e Bolores e 
Leveduras 

1 0,53 

Vinagre maçã 
Coliformes, Salmonella spp. e Bacillus 
cereus 

1 0,53 

Vitamina de leite 
Mesófilos, Coliformes e Estafilococos 
coagulase + 

4 2,11 

Total 189 100 

 
 
 
Tabela 5 – Análises acompanhadas no laboratório de análises sensoriais. 

Amostra Análises Quantidade Porcentagem 

Água não tratada Aspecto, cor, odor, dureza, MO, NA e PH. 1 2,13 
Água tratada Aspecto, cor, odor, cloro, dureza, NA e PH. 1 2,13 

Biscoito salgadinho 
Análise macro e micro, aspecto, cor, odor, 
CHO, lipídeos, proteína, cinzas, VCT. 

1 2,13 

Carnes Aspecto, cor, odor, pH, éber e H2S. 5 10,64 

Leites 
Acidez, H202, cloro, IC, densidade, formol, 
fosfatase alcalina, lipídeos, peroxidase, 
SNG, ST e volumetria. 

5 10,64 

Leite em pó enriquecido 
e reconstituído com água 

Acidez 
19 40,42 

Leite materno Acidez e crematócrito 2 4,25 
Leite pasteurizado 
integral 

H202 
1 2,13 

Preparos em pó para 
bebidas 
 

Análise macro e micro, aspecto, cor, odor, 
sabor, cinzas, umidade, EE, PTN, CHO, 
VCT. 

11 23,40 

Queijo muçarela 
Aspecto, consistência, cor, odor, pH, amido, 
sabor, umidade, gordura, gordura no extrato 
seco. 

1 2,13 

Total 47 100 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O Estágio supervisionado é muito importante para a aquisição da prática 

profissional, pois durante esse período o aluno pode colocar em prática todo o 

conhecimento teórico que adquiriu durante a graduação. 
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O estágio realizado atendeu minhas expectativas, em relação à diversidade 

de análises acompanhadas, ao convívio com as pessoas e ao conhecimento 

adquirido. 
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PARTE II: OCORRÊNCIA DE SALMONELLA SPP. EM QUEIJO MINAS 

FRESCAL NÃO INSPECIONADO NA REGIÃO NORTE DO ESTADO 

DO PARANÁ E SUDOESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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RESUMO 
 

O queijo minas frescal é um dos queijos mais consumidos no Brasil. Possui massa crua, coloração 
esbranquiçada, consistência mole e textura fechada. Geralmente, é vendido na forma cilíndrica, com 
o peso variando em torno de 0,5 a 3 kg. O presente estudo tem como objetivo verificar a ocorrência 
de Salmonella spp. em queijo minas frescal não inspecionado, comercializados na região Norte do 
Paraná e Sudoeste do estado de São Paulo. Foram coletadas no total de 20 amostras de queijo 
minas frescal, das quais 15 apresentaram-se impróprias para o consumo. Das nove amostras de 
supermercados, sete obtiveram resultado positivo (77,8%).  Foram coletadas amostras de cinco 
produtores, e destas quatro foram positivas para Salmonella spp. Das seis amostras oriundas de 
comércio varejista, quatro foram positivas (66,7%). A partir dos resultados obtidos pode-se concluir 
que 75% dos queijos minas frescal avaliados neste estudo contrariam os padrões microbiológicos 
preconizados no Brasil e com isto apresentam risco de toxinfecção alimentar aos consumidores.   
 
Palavras-chave: padrões microbiológicos, contaminação, bactéria patogênica, intoxicação alimentar. 

  

ABSTRACT 
 
The fresh cheese mines is one of the most consumed cheese in Brazil. It has batter, whitish, soft 
consistency and closed texture. Generally, it is sold in a cylindrical shape, with the weight ranging 
around 0.5 and 3 kg. This study aims to determine the occurrence of Salmonella spp. in fresh cheese 
mines not inspected, marketed in the northern region of Parana and southwest of São Paulo. They 
collected a total of 20 samples of fresh cheese mines, 15 of which presented themselves unfit for 
consumption. Nine samples from supermarkets, seven achieved positive results (77.8%). Five 
producers samples were collected, and these four were positive for Salmonella spp. Of the six 
samples from retail, four were positive (66.7%). From the results it can be concluded that 75% of 
cheeses frescal mines in this study contradict the microbiological standards recommended in Brazil 
and thus at risk of food poisoning to consumers. 
 
Keywords: microbiological standards, contamination, pathogenic bacteria, food poisoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O leite é a excreção da glândula mamária dos mamíferos e possui alto valor 

nutritivo (SILVA, 2005). Este deve ser obtido a partir de ordenha completa e 

ininterrupta de animais bem alimentados e descansados (BRASIL, 1996).  

 A aquisição de leite cru obtido por estabelecimentos que trabalham sob 

inspeção Federal, Estadual ou Municipal, foi de 5,64 bilhões de litros no 2º trimestre 

de 2015. A região Sudeste lidera o ranking nacional, apresentando 41,3% da 

produção nacional, sendo Minas Gerais o maior produtor com 26,7%, seguido de 

São Paulo que apresentou 11%. Em segundo lugar, vem a região Sul, com 35,2% 

da produção nacional, dentre os estados o Rio Grande do Sul se destacou com 

14,4%. Em terceiro lugar, ficou a região Centro-Oeste com 13,5%, com o estado de 

Goiás produzindo 10,3%. Em quarto lugar a região do Nordeste com 5,5%, seguido 

de quinto lugar a região Norte com 4,5% da produção nacional (IBGE, 2015). 

 Produtos lácteos são aqueles adquiridos sob a sua transformação ou a 

transformação de um dos seus componentes em outro produto, mas que tenham 

caracterização organoléptica e física próprias. Esta transformação pode ser pela 

fermentação (iogurte), pela coagulação (queijos), pelo tratamento térmico com ou 

sem adição de outros elementos (doce de leite e leite condensado) ou do uso de 

apenas um dos seus componentes, como a manteiga e o creme de leite (REIS, 

2007). 

 O queijo minas frescal possui alta atividade de água em sua composição, por 

isso torna-se um produto perecível, requerendo maneiras que não alterem a 

característica do produto final, como leite de boa qualidade, boa higienização, 

armazenamento em local limpo e com temperatura correta (BUSNELLO, 2008). 

Pelos padrões da RDC Nº 12, ANVISA, 2001, o queijo minas frescal deve ter 

ausência de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes.  

 O presente estudo tem como objetivo verificar a ocorrência de Salmonella 

spp. em queijos minas frescal não inspecionados, comercializados no Norte do 

estado do Paraná e Sudoeste do estado de São Paulo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 Leite 

 

 O leite é uma excreção da glândula mamária de mamíferos de alto valor 

nutricional, sendo primordial para alimentação infantil humana e a das crias dos 

animais.   

 Este alimento possui elementos importantes para uma alimentação saudável, 

como proteínas e cálcio. Contudo, é um alimento de alta vulnerabilidade, pela sua 

oxidação e presença de microrganismos que podem acarretar doenças (SILVA, 

2005). 

 Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto com origem da 

ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem 

alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se segundo 

a espécie de que proceda (BRASIL, 1996).  

  

 2.2. Queijo 

 

Entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se obtém por 

separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou 

totalmente desnatado) ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, 

enzimas específicas de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, isolados ou 

combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de 

substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos 

especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes (BRASIL, 

1952). 

Além da especificação de fresco ou maturado, cada variedade de queijo é 

classificada conforme o processo de fabricação, tipo de leite utilizado, tipo de 

coagulação, consistência da massa, quantidade de gordura, estilo da casca, 

umidade e o período de cura (AMORIM, 2013). Possuindo sabores e texturas 

variadas, o queijo também é um produto de alto valor nutricional (JACOBSEN NETO, 

2006). 
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Por possuírem um alto valor de umidade em sua composição o queijo se 

torna mais perecível, sendo necessárias precauções com a sua qualidade, como 

usar o leite de boa procedência e locais com higiene rigorosa tanto durante a 

produção quanto no armazenamento (BUSNELLO, 2008). 

 Este produto quando fabricado artesanalmente, por pessoas não qualificadas, 

pode servir como veículo de diversos microrganismos, prejudicando a sua qualidade 

e a segurança alimentar do consumidor. Por isso, a importância das práticas 

higiênicas, que devem ser observadas e praticadas rigidamente, para evitar um 

possível contágio do produto. O consumo de queijos inadequados pode resultar em 

complicações graves para a população, sendo, portanto, um problema de Saúde 

Pública (LOGUERCIO e ALEIXO, 2001). 

 

 2.3 Queijo minas frescal 

  

 Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos 

(BRASIL, 1996), entende- se por queijo minas frescal, o queijo fresco obtido por 

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

apropriadas, complementada ou não com a ação de bactérias lácticas específicas. 

 O queijo minas frescal é um queijo fresco, de coloração branca, produzido a 

partir de leite de vaca pasteurizado, possui alta atividade de água, baixo pH (5,1 – 

5,6) e 6% de cloreto de sódio (NaCl). Tem em média de 43 a 55% de umidade e 

uma durabilidade de 10 a 14 dias. Para sua produção, utilizando coalho enzimático 

ou químico, retira-se o soro e, faz-se a moldagem e a salga (OKURA, 2010). 

 Com origem no Estado de Minas Gerais, o queijo minas frescal é um artigo 

tipicamente brasileiro. Estando entre os três queijos mais produzidos no país, esse 

queijo fica atrás apenas do queijo muçarela e prato (JACOBSEN NETO, 2006). 

 Geralmente, a técnica para a produção de queijo, faz-se a coagulação do 

leite, acrescentando fermento lácteo ou ácido láctico ou pelo coalho enzimático, 

corte, remoção do soro, prensagem da massa, salga úmida e embalagem. No 

método de processamento clássico da produção do queijo minas frescal, a 

coagulação enzimática da caseína é feita com o uso de coalho, em 30 – 40 minutos 

a 35 – 37ºC quando utilizado de fermento ou 40 – 42ºC quando não utilizado o 

fermento. Percorre-se o corte, a remoção de soro e a colocação em forma. Já a 
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salga é executada pelo uso de salmoura a 20% a 10 – 12ºC. Nessa variedade de 

queijo não se faz procedimento de cura.  Por possuir variadas metodologias de 

fabricação, acabou sendo um queijo volúvel em relação aos padrões de 

consistência, textura, sabor, durabilidade e rendimento (SANGALETTI, 2007). 

Um estudo feito pelo Centro de Ciência de Interesse Público em Washington 

entre 1996 e 2006, revelou os 10 alimentos que mais causaram surtos de 

intoxicação alimentar, e os queijos estavam em sexto lugar, com 83 casos. 

  

2.4 Padrões microbiológicos  

 

 O queijo minas frescal (com muito alta umidade > 55%), produzido a partir da 

coagulação enzimática com ou sem intervenção de bactérias lácticas, deve obter 

esses resultados máximos: 5x10² Número Mais Provável (NMP) de coliformes a 

45ºC, 5x10² Unidade Formadora de Colônias (UFC) de estafilococos coagulase 

positiva/g, e também inexistência de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes em 

25g (SANGALETTI, 2007). 

  

2.5. Salmonella spp. 

 

 Daniel Elmer Salmon foi quem efetuou o primeiro isolamento, sendo este 

nome que originou as bactérias do gênero Salmonella. Amplamente difundida na 

natureza, essas bactérias já foram descritas em todos os vertebrados, e seus 

reservatórios principais são os animais e seres humanos (PEDROSA, 2010). 

As bactérias do gênero Salmonella, pertencem à família Enterobacteriacea, 

anaeróbicos facultativos, produtoras de gás pela fermentação da glicose, e como 

única fonte de carbono utilizam o citrato (GIAZZI, 2013). São bastonetes gram-

negativos, não produtores de esporos, não se distinguem da Escherichia coli sob 

microscópio óptico ou até mesmo no ágar. Crescem em variados meios de cultura, 

com formação de colônias perceptíveis em 24 horas a 37ºC. O pH ótimo para 

crescimento aproxima ao neutro, sendo que valores superiores a 9,0 e inferiores a 

4,0 são classificados como bactericidas (AMORIM, 2013). Frequentemente são 

móveis, flageladas, lactose e indol negativas, produtoras de ácido sulfídrico, não 

hidrolisam ureia e descarboxilam lisina e ornitina. Podem crescer em atividade de 
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água (aw) com aproximadamente 0,93 a 0,95, sendo o ótimo entre 0,94 e 0,99 

(PEDROSA, 2010). 

No decorrer do processo de fabricação de queijos pode ocorrer a 

contaminação de Salmonella spp, pelo manuseio de pessoas com hábitos de higiene 

inapropriados, ou por usar matéria prima contaminada em procedimentos 

preliminares. Entre os produtos lácteos, os transmissores principais de Salmonella 

spp. são o leite cru e seus derivados, porém, o leite pasteurizado já foi descrito como 

causador de salmonelose (PEREIRA, 2007). 

A Salmonella spp. é separada em três grupos, sendo a febre tifoide, 

provocada pela Salmonella typhi, febre intestinal provocada pela Salmonella 

paratyphi, e as salmoneloses provocadas pelas outras subespécies. Dentre os sinais 

clínicos, os principais são dores abdominais violentas, diarreia, êmese e leve 

hipertermia. Na ocorrência de febre tifoide e intestinal, há risco de acontecer sepse, 

causando quadro de meningite, seguindo até de morte (STURION, 2013). 

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde e o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), nos registros entre 2000 a 2014, o número total de 

surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) foram 9802, sendo leite e 

derivados responsáveis por 356 casos (3,6%). Entre os agentes etiológicos 

identificados a Salmonella spp. foi responsável por 1564 casos (38,2%).  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 3.1 Local do experimento 

 

O experimento foi realizado nas Faculdades Integradas de Ourinhos, sendo 

as amostras analisadas no laboratório de microbiologia. 

 

 3.2 Queijos e grupos experimentais 

 

Foram adquiridas no total de 20 amostras de queijos minas frescal artesanal. 

Nove amostras da cidade de Salto do Itararé – PR, sendo três de supermercado, 

uma de bar e cinco de produtores caseiros. Quatro amostras da cidade de Siqueira 

Campos – PR, onde três amostras foram de supermercado, uma de bar e uma de 
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padaria. Uma amostra da cidade Bandeirante – PR, procedente de feira livre. Uma 

amostra da cidade Ourinhos – SP, proveniente de um açougue. Quatro amostras da 

cidade de Ibirarema – SP, três oriundas de supermercados e uma de açougue.  

 

 3.3 Coletas de amostras 

 

As amostras foram compradas na categoria de consumidor nos períodos do 

mês de abril e maio de 2015, com horário de coleta variado.  

Em cada local foi adquirida uma amostra de queijo minas frescal e essas 

amostras permaneceram em seus pacotes iniciais, para manter os aspectos físicos, 

químicos e biológicos, sendo armazenadas e transportadas em caixas isotérmicas 

que continham gelo reciclável e então encaminhadas ao laboratório de microbiologia 

das Faculdades Integradas de Ourinhos. 

  

 3.4 Análises laboratoriais  

 

Os materiais manuseados foram esterilizados, os meios de cultura 

confeccionados e esterilizados de acordo com a indicação dos fabricantes.  

O método utilizado foi o ISO 6579 (2007), para detecção de Salmonella spp., 

separando 25g da amostra para pré-enriquecimento em 225 mL de caldo lactosado 

junto com água peptonada (Figura 1). Realizou-se homogeneização por um tempo 

aproximado de dez minutos, para então, incubar em estufa com 35°C por 24h.  

Concluída as 24h, retirou-se duas porções de 1 mL para transferir nos tubos 

que continham 10 mL de caldo Rappaport Vassiliadis Soja e Caldo Selenito Cistina 

(Figura 2), estes servem para enriquecimento seletivo, também incubadas em estufa 

com 35ºC por 24h. 

 Em seguida, para a fenotipagem, foi estriada uma alçada dos tubos de caldo 

Selenito e Rappaport nos seguintes meios de cultura: Agar Bismuto, Agar SS, Agar 

Entérico de Hektoen, Agar MacConkey, Agar XLD e Agar BEM (Figura 3) em 

seguida foram incubados a 37°C em estufa por 24 horas.  

As placas que exibiram culturas características (Figura 4) foram estacas em 

ágar nutriente em tubo mantidos a temperatura de refrigeração (5°C), posteriormente 

foi semeada em placas de ágar nutriente (Figura 5) e prosseguiram aos testes 
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bioquímicos pelo uso do meio Rugai. E a confirmação de presença ou ausência de 

Salmonella spp, foi obtida pelo teste sorológico utilizando soro polivalente. 

 

Figura 1 – Pré-enriquecimento com água peptonada e caldo lactosado.  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 2 – Caldo Rapport (azul) e Caldo Selenite (vermelho).  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Figura 3 – Meios de cultura: Sulfito de Bismuto, SS, Entérico de Hektoen, MacConkey, XLD e  EMB.  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 4 – Placa semeada no Ágar SS. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 
Figura 5 – Placa de ágar nutriente semeada com colônias características. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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 3.5 Análise estatística. 

 

 Após a conclusão dos resultados foi realizada a comparação entre os 

estados, as cidades e os locais de coleta. 

   

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A partir das coletas e avaliações da presença e ausência de Salmonella spp. 

nos diferentes pontos de coleta pode-se observar que algumas amostras 

encontravam-se sem embalagem e algumas compartilhavam o local de 

armazenagem com outros produtos alimentícios.  

 Do total de 20 amostras analisadas, 15 (75%) apresentaram-se impróprias 

para o consumo. Do total de analise nove (45%) de supermercados e destas sete 

obtiveram resultado positivo para Salmonella spp. (77,8%). Das Cinco amostras 

(25%) de produtores, quatro foram positivas (80%). As seis últimas (30%) oriundas 

de comércio varejista, quatro foram positivas (66,7%). (Tabela 1 e Gráfico 1 e 2). 

 
Tabela 1 – Porcentagem de amostras positivas por locais. 

Local Amostras coletadas Amostras positivas Porcentagem de amostras positivas 

Supermercado 9 7 77,8 
Produtores 5 4 80 

Comércio Varejista 6 4 66,7 

 
 
Gráfico 1 – Porcentagem de amostras positivas e negativas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Gráfico 2 – Amostras coletadas e amostras positivas por locais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
 

 Entre os estados, foram coletadas 15 amostras no estado do Paraná, sendo 

12 positivas (80%), e cinco no estado de São Paulo, sendo três positivas (60%) 

(Tabela 2 e Gráfico 3 e 4). 

 
Tabela 2 – Porcentagem de amostras positivas por estado. 

Local Amostras coletadas Amostras positivas Porcentagem 

Paraná 15 12 80 

São Paulo 5 3 60 

 
 
Gráfico 3 – Amostras coletadas e amostras positivas por estado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Gráfico 4 – Porcentagem de amostras positivas por estados. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 
 Foram coletadas nove amostras em Salto do Itararé – PR, destas três foram 

de supermercados, sendo duas amostras positivas, uma amostra de bar, sendo 

positiva, e cinco amostras de produtores caseiros, destes quatro foram positivas. Já 

na cidade de Siqueira Campos – PR foram coletadas três amostras de 

supermercado, sendo as três positivas, uma amostra de bar, esta também positiva e 

uma amostra de padaria, esta também positiva. Na cidade de Bandeirantes foi 

coletada uma amostra vendida na feira, esta também com resultado positivo. Na 

cidade de Ourinhos, foi coletada uma amostra de um mercado de carnes, esta 

também com resultado positivo. Já na cidade de Ibirarema – SP, foram coletadas 

três amostras de supermercados, sendo duas delas positivas, e uma outra amostra 

num mercado de carnes, porém esta com resultado negativo (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Quantidade de amostras coletadas por cidades e locais e amostras com resultado 
positivo. 

Cidade Local Quantidade de amostras 
coletadas 

Amostras com resultado 
positivo 

 
Salto do Itararé – PR 

Supermercado 
Bar 
Produtor 

3 
1 
5 

2 
1 
4 

Siqueira Campos – 
PR 

Supermercado 
Bar 
Padaria 

3 
1 
1 

3 
1 
1 

Bandeirantes – PR Feira 1 0 
Ourinhos – SP Açougue 1 1 
Ibirarema – SP Supermercado 

Açougue 
3 
1 

2 
0 

Total  20 15 
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Figura 6 – Representação das cidades e amostras coletadas no mapa. 
 
 

 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Disponível em: 
http://www.promoentrega.com.br/upload/fotos/modelos/33/04c8de99d1e6d8172e15a25195e05320.pn
g. Modificado pela autora. Acesso em: 21 out. 2015. 
 
 
Figura 7 – Aglutinação que indica resultado positivo no teste sorológico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 
Figura 8 – Tubos com meio rugai após inoculação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

1 Salto do Itararé – PR 
2 Siqueira Campos – PR 
3 Bandeirantes – PR 
4 Ourinhos – SP 
5 Ibirarema – SP 
 
 

1 
2 

3 
4 

5 

http://www.promoentrega.com.br/upload/fotos/modelos/33/04c8de99d1e6d8172e15a25195e05320.png
http://www.promoentrega.com.br/upload/fotos/modelos/33/04c8de99d1e6d8172e15a25195e05320.png
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Figura 9 – Meio rugai positivo para Salmonella spp. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

  

 Resultados diferentes foram encontrados por BRANT (2007), MELO E 

MIGUEL (2011) e AMORIM (2013) que pesquisaram a presença ou ausência de 

Salmonella spp. em amostras de queijo minas, o primeiro testou 40 amostras de 

queijo minas destas nenhuma apresentou resultado positivo, os segundos autores 

analisaram quatro amostras de queijo Minas padrão e quatro de queijo Minas frescal 

e todas ausentes para Salmonella spp., o terceiro autor avaliou 21 amostras de 

queijo do tipo Minas Padrão industrial, informal e artesanal, mas todas as amostras 

foram negativas. CARARO et al., (2012), verificaram a prevalência de Salmonella 

spp. em nove amostras de queijos artesanais, mas não encontraram a presença da 

mesma.  

 Nas amostras analisadas por FEITOSA et al., (2003), destas 11 foram de 

queijo coalho e foi observado que uma amostra foi positiva, e de 13 amostras de 

queijo manteiga duas apresentaram resultado positivo, com um total de 12,5% de 

amostras positivas para Salmonella spp. Apresentando resultados menores ao 

encontrados no presente estudo. 

 Em trabalho realizado por GIAZZI (2013) reavaliando 52 amostras positivas 

para Salmonella spp. encontradas em queijo minas frescal, observaram em testes 

fenotípicos que 88,46% eram positivas, e dessas amostras positivas foram avaliadas 

pela técnica da PCR neste teste apenas 21,5%, eram positivas. 

 GRANDI et al., (2006) encontrou a presença de Salmonella spp. em uma de 

20 amostras coletadas de queijo minas frescal. MATA (2009), 48 amostras de queijo 
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Minas artesanal, encontrou duas amostras positivas detectadas por método 

imunoenzimático. 

 PEDROSA (2010) pesquisou em 161 amostras de queijos meia-cura. PINTO 

et al., (2011), RODRIGUES et al., (2011) SALOTTI et al., (2006) e ROSSI et al., 

(2010), respectivamente analisaram 40 amostras, 46 amostras, 30 amostras e 60 

amostras de queijo Minas frescal e não detectaram a presença de Salmonella spp. 

em 25 g. 

 Ao contrário de ALVES (2013) e WOLUPECK et al., (2012), que analisaram 

60 amostras de queijo minas frescal e nove foram positivos e 55 amostras com 

apenas uma amostra positiva, respectivamente. 

 Segundo LOGUERCIO e ALEIXO (2001) e PEREIRA (2007) esta alta taxa de 

contaminação encontrada nesse presente estudo diz-se a respeito do produto ser 

fabricado com leite cru, por pessoas incompetentes e com práticas higiênicas 

inadequadas.  

 PEREIRA et al. (1999), dizem que a detecção de Salmonella spp. em queijos 

é oriunda do emprego de leite de animais enfermos ou do manuseio do leite por 

pessoas portadoras de Salmonella spp. durante seu processamento. A água sem 

tratamento, se utilizada para limpeza de equipamentos e utensílios pode prejudicar a 

qualidade do alimento.  

  Segundo BRASIL (2003) a Salmonella spp.  não é uma bactéria de alta 

competição, perdendo sua capacidade de atuação em ambientes ácidos ou com a 

presença de coliformes, assim, podem não ser detectadas em produtos ácidos ou 

muito contaminados. Porém, nesse presente estudo, a alta taxa de Salmonella spp. 

é evidenciada pelo queijo ter sido coletado recente e as amostras serem analisadas 

no mesmo dia de coleta. 

5. CONCLUSÃO 

  

 A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que 75% dos queijos minas 

frescal vendidos contrariam os padrões microbiológicos preconizados no Brasil, com 

isto apresentam risco de toxinfecção alimentar a população que consome estes 

produtos.   
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