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1 Introdução 
 

 
 O Estágio Supervisionado, é uma importante ferramenta que auxilia o aluno, 

em concretizar, se é ou não, a área que o mesmo deseja  trabalhar, pois este está 

exposto as divergências e obrigações da profissão do Médico Veterinário.  

 Dando a oportunidade ao aluno, de aprender de forma prática tudo o que lhe 

foi exposto durante a faculdade, e estando consciente de todas as dificuldades que a 

profissão pode proporcionar, sempre tentado solucionar esses problemas 

rapidamente e de forma correta, com o auxilio dos supervisores, visando aperfeiçoar 

todas as técnicas e métodos que foram oferecidos aos alunos durante a graduação. 

 
1.1. Descrição do local de estágio 

 
 

 Estágio Curricular realizado no Laboratório J.M, localizado na Rua Felipe 

Miguel de Carvalho, Bairro centro, CEP 84935-000, na cidade de Tomazina, Paraná. 

Supervisionado pelo Médico Veterinário Paulo Henrique Couto Mendes CRMV-PR 

11600, no período de 01 de agosto a 30 de outubro de 2014, totalizando 400 horas 

de acordo com o cumprimento mínimo de horas necessárias para a realização do 

Estágio Curricular. 

Estrutura física do Laboratório J.M. é composta por uma entrada com fachada 

personalizada, contendo as seguintes estruturas. na entrada possui uma escada e 

uma rampa para acesso ao laboratório, no interior do prédio encontra-se, uma sala 

reservada á um secretário para atendimento dos clientes, esta sala possuindo uma 

mesa de escritório, um computador com impressora, um telefone fixo, um bebedouro 

e uma cafeteira elétrica, um sofá e cadeiras para os clientes, uma televisão, e um 

armário de alumínio para arquivamento de documentos, tendo esta sala acesso á 

mais 4 cômodos. 

Sendo o primeiro um almoxarifado para armazenamento dos equipamentos 

de topografia e alguns equipamentos e itens de limpeza, no segundo encontra-seum 

banheiro, no terceiro se encontra mais um escritório contendo uma mesa de 

escritório, um computador com impressora multifuncional,e no quarto se encontra o 

laboratório para análises contendo, uma bancada de pia com duas torneiras, um 

refrigerador, dois microscópios, um microscópio de campo, três caixas de madeira 
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escuras para realizar os testes de brucelose, uma autoclave, entre outros 

equipamentos e suplementos para laboratório 

 
1.2 Atividades desenvolvidas 

 

A rotina do estágio foi realizada em grande parte fora do laboratório, em visita 

a produtores que fazem acompanhamento mensal com os Médicos Veterinários do 

laboratório J.M, em acompanhamento ao Médico Veterinário Paulo Henrique Couto 

Mendes, onde houve a oportunidade de ampliar os conhecimentos na área de 

Veterinária à campo, tendo a oportunidade de visitar propriedades autônomas e 

propriedades ligadas a indústrias de beneficiamento de leite como: Laticínio 

Carolina, Cooperativa de Jaboti, Cooperativa de Japira, Cooperativa de São José da 

Boa Vista e Castrolanda produtos alimentícios. 

 Nesse período de estágio foram realizados atendimentos nos seguintes 

municípios: Curiúva, Figueira, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Quatiguá, Siqueira 

Campos,Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Tomazina, 

Wenceslau Braz. 

 

1.3 Casuística  

 

 Durante este período foi acompanhado de 1.457 atendimentos de bovinos e 

12 eqüinos, desde tratamentos clínicos, cirúrgicos e exames laboratoriais. 

Conforme tabela 01. 
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Tabela 1- Número de casos clínicos, cirúrgicos e exames laboratoriais, acompanhados 
durante o estágio curricular supervisionado no período de 01 de agosto a 31 de outubro de 
2014, divididos em atendimentos clínicos, cirúrgicos e exames laboratoriais, número de 
casos para cada atendimento, e % de casos. Laboratório J.M., Tomazina, PR, 2014. 
 

Atendimentos clínicos, cirúrgicos e exames 

laboratoriais 

Número de 

casos 

% de casos�

�

�

Exames de brucelose 532 36,21%� �

Exames de tuberculose 487 33,15%� �

Tratamento mastite 15 1,03%� �

Amputação de teto 2 0,14%� �

Rumentomia 5 0,35%� �

Enucleação 2 0,14%� �

Tratamento cirúrgico Torção de abomaso 5 0,35%� �

casqueamento de bovinos 12 0,81%� �

vacinação para brucelose 158 10,75%� �

Vacinação para prevenção de mastite 8 0,55%� �

Vacinação para prev. de doenças infecciosas 22 1,50%� �

Descorna 13 0,88%� �

Mochação de bezerros 32 2,17%� �

Tratamento de tristeza parasitaria 41 2,79%� �

Diagnóstico gestacional por Ultrassonografia 123 8,37%� �

Exame de anemia infecciosa em Eqüinos 4 0,27%� �

Exame de mormo em Eqüinos 8 0,54%� �

Total de atendimentos  1.469 100%� �

 �

  

�  �

1.4 Conclusão 

 

 O Estágio Curricular supervisionado possui grande importância dentro da 

Medicina Veterinária, sendo também um momento das maiores incertezas e 

dificuldades, levando agregar cada vez mais conhecimento. Necessita-se de 

conhecimento prévio que dêem subsídios aos questionamentos quanto ao raciocínio 

clínico. 
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Durante o período de estágio, na vivência  do Laboratório foi possível avaliar 

que nem todos os protocolos estabelecidos na literatura são os que gerarão alguma 

eficácia no tratamento, o sucesso do tratamento não depende somente do Médico 

Veterinário, mas principalmente da colaboração do proprietário e do próprio animal 

que esta sendo submetido ao tratamento clínico. 

Mais do que dominar conhecimentos teóricos e práticos, o bom Médico 

Veterinário deve sempre buscar atualizar seus conhecimentos, desenvolver o bom 

senso para oferecer o melhor de si mesmo em cada ação, ser compreensível com as 

pessoas que, estão presentes no seu meio de trabalho e saber lidar com situações 

diversas, e acima de tudo pautar pela ética e a responsabilidade.  
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”Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre 

ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que 
conquista esse medo.” Nelson 
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Pesquisa sobre a contaminação de carne moída bovina com cepas de 
Escherichia coli O157 

Resumo: Escherichia coli O157 é um dos sorotipos de E. coli que mais acometem os 
seres humanos, tendo grande prevalência de acometimento em crianças e idosos. 
Bactérias que tem á facilidade de se proliferar na superfície da carne moída, 
aumentando assim os níveis bacterianos encontrados em amostras de carnes. O 
objetivo do trabalho foi analisar amostras de carnes de vários supermercados, para 
identificação do sorotipo E. coli O157, para que seja melhor avaliada á carne oferecida 
em mercados de Ourinhos e região. As amostras foram coletadas e processadas para 
analise, seguindo etapas de seleção bacteriana, bioquímico e sorologia, sendo está 
ultima á de maior importância neste presente trabalho. Os resultados mostraram que a 
E. coli foi detectada em 7 (14%) amostras do total de 50 amostras realizadas desde o 
começo deste trabalho, sendo alarmante em comparação a outro trabalhos sobre o 
mesmo tema. Estes resultados mostram que precisa-se de maior fiscalização, sobre a 
cadeia produtiva de alimentos cárneos, para que se evite números expressivos de 
alimentos contaminados. 
 
 
Palavras chave: Carne moída, E. coli O157, Toxinfecção alimentar. 
 
 

Research on bovine ground beef contamination with Escherichia coli O157 
Abstract: Escherichia coli O157 is one of the serotypes of E. coli that most affect 
humans, with a high prevalence of aggression in children and the elderly are bacteria 
that will have facility to proliferate on the surface of ground beef, thus increasing 
bacterial levels found in samples of meat. The aim of the study was to analyze samples 
of meat of various supermarkets to identify the serotype O157 E. coli, so that it will 
meat offered better evaluated in Ourimbah markets and region. Samples were 
collected and processed for analysis by following steps of bacterial, biochemical and 
serological screening, will last very greatest importance in this present work is being. 
The results showed that E. coli was detected in 7 (14%) of the total samples 50 
samples taken from the beginning of this study, is alarming compared to other studies 
on the same theme. These results show that one needs more oversight on the 
production chain of animal foods, in order to avoid significant numbers of contaminated 
food. 
 
Keywords: Ground beef, E. coli O157, Food poisoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao grande consumo de produtos cárneos de origem animal que 

vem cada vez aumentando em todo mundo, necessita-se também de um 

melhor processamento e acompanhamento microbiológico dos produtos que 

são oferecidos aos consumidores (MARCHI, 2006). 

Pode-se denominar carne como parte muscular comestível de 

mamíferos, aves e peixes, que deve ser manipulada e armazenada de forma 

que mantenha limpo sem contaminação bacteriana e de outros componentes 

que possam decair na qualidade do produto final (MARCHI, 2006). 

Deve-se atentar aos estados de conservação do produto como 

temperatura, pH que por seus altos níveis proteínas, lipídios que podem levar a 

uma rápida desnaturação de suas fibras, causando processos de putrefação 

seguida perda do alimento (MARCHI, 2006). 

Seguindo normas da Agência de Nacional de Vigilância Sanitária visa-se 

obter uma forma que diminua a contaminação dos produtos e tendo um padrão 

específico para cada tipo de produto de obtenção animal, obtendo produtos de 

alto padrão organoléptico e nutricional (BRASIL, 2003). 

A fiscalização da ANVISA e MAPA visa diminuir o número de 

abatedouros clandestinos que não sigam as normas essências para obter 

produtos de boa qualidade, sendo necessária a inspeção também em 

supermercados, açougues e tantas outras localidades que realizem a 

comercialização de produtos cárneos (BRASIL, 2003). 

Mesmo seguindo todas as instruções e normativas, há ainda uma 

grande concentração de alimentos contaminados com microorganismo 

patogênicos, como bactérias, fungos e vírus. Sendo a Escherichia coli uma das 

mais encontradas em analises de alimentos em estudos realizados como nos 

trabalho publicados por Alves et al. 2010 e Marchi et al. 2012. 

E.coli 0157 é um dos sorotipos de E. coli que mais acometem os seres 

humanos, tendo grande prevalência de acometimento em crianças e idosos 

(LEITE, 2011). São bactérias tem a facilidade de se proliferar na superfície da 

carne moída, aumentando assim os níveis bacterianos encontrado em 

amostras de carne (FRANCO et al., 2008). Essas bactérias chegam ao seu 
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ápice de proliferação em temperaturas médias de 44,5 a 45,5º C (FRANCO; 

LANDGRAF, 2008). 

São eliminadas principalmente pelos bovinos que são considerados 

como um dos principais reservatórios, e um dos principais disseminadores 

desse sorotipo, causando a contaminação fluvial, e posteriormente a utilização 

de água contaminada aumentando sua disseminação (LEITE, 2011). 

Em casos de infecção quando antes a detecção dos sorotipos no 

paciente, maior será a chance de reabilitação do mesmo, porém se o 

diagnóstico e o tratamento forem tardios, o paciente poderá sair de um estágio 

brando para um estágio grave da doença (LEITE, 2011). 

 O objetivo do presente trabalho foi verificar a presença de E. colI O157 

em carne moída de bovinos, em amostras de carne moída, coletadas em 

supermercados de Ourinhos e região. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Carne 

 

Define-se carne como parte muscular comestível dos mamíferos e aves, 

sendo manipulada sob condições higiênicas, provenientes de animais em 

saudáveis, sendo abatidos seguindo normas e padrões dos órgãos de 

fiscalização (MORETTO et al.,2008). 

É considerado um ótimo alimento a carne bovina possui altos valores em 

proteínas, ácidos graxos essenciais, vitaminas do complexo B e minerais, e 

sendo suas taxas de gordura e colesterol semelhantes à de aves e suínos, e 

elevado teor de ferro se comparado com a carne de aves e suínos (FRANCO et 

al., 2008). 

Com o seu processamento, a carne sofre transformações denominadas 

de "conversão de músculo em carne", isto significando que há uma grande 

diferença de aspectos, e de suas características físico-químico-estruturais 

quanto ao animal vivo ou preparado para consumo humano (MARCHI, 2006). 

 Após o período de "rigor mortis" a composição média dos músculos de 

bovinos, apresenta os seguintes valores: água 75%, proteínas 19%, lipídios 
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2,5%, carboidratos 1,2%, compostos nitrogenados solúveis 1,6% e compostos 

inorgânicos 0,75 % (MARCHI, 2006). 

Devido à sua elevada taxa de água, pH próximo de neutro, a carne 

torna-se um excelente meio de proliferação de microorganismos patogênicos 

ou não, podendo causar prejuízos econômicos e a saúde do consumidor 

(FERREIRA; SIMM, 2012) 

A contaminação por microorganismos pode ocorrer de duas formas, a 

forma endógena quando o animal está vivo, ou forma exógena que ocorre na 

fase post-mortem, sendo a forma de contaminação exógena mais freqüente 

nas carnes oferecidas aos consumidores (LAWRIE, 2005). 

           Para melhor qualidade organoléptica e nutritiva, salienta-se a 

importância uso de práticas de higiene em alimentos eficazes, possibilitando 

um menor risco de contaminação por microorganismos patogênicos 

(EVANGELISTA, 2008). 

 

2.2 Carne Moída 

 

2.2.1 Instrução normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003. 

           

 Segundo, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Carne 

Moída de Bovino, define-se Carne Moída, como produto cárneo obtido a partir 

da moagem de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de 

imediato resfriamento ou congelamento (BRASIL, 2003). 

Classifica-se em três tipos; Produto cru, produto resfriado ou congelado 

(BRASIL, 2003).  

 Seguindo ainda o regulamento técnico de Identidade e Qualidade de 

Carne Moída de Bovino, sobre a designação; o produto será designado de 

Carne Moída, seguido de expressões ou denominações que o caracterizem de 

acordo com sua temperatura de apresentação e do nome da espécie animal da 

qual foi obtida (BRASIL, 2003).  

É dispensável a indicação do sexo do animal, sendo facultativo nomear 

o corte quando a Carne Moída for obtida, exclusivamente, das massas 

musculares que o constituem (BRASIL, 2003). 
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2.3 Toxinfecção com Carne Moída 

               

 As enfermidades transmitidas por alimentos (ETAs) são definidas como 

qualquer doença resultante da ingestão de alimentos contaminados 

(ROWLANDS et al., 2007). 

Toxinfecções alimentares ocorrem pela ação de microrganismos 

patogênicos ou suas toxinas, que em alimentos como a carne se desenvolvem 

de forma muito rápida devido sua alta taxa de nutrientes (DAMER et al., 2014). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera essas enfermidades 

como um dos problemas de saúde pública mais difundida atualmente, afetando 

cerca de 30% da população mundial (ROWLANDS et al., 2007). 

A carne bovina moída é responsável pelo maior número de infecções por 

E. coli, sobretudo quando se consumida de forma crua ou mal-cozida, 

constituindo, também, a causa mais comum das infecções enterohemorrágicas 

e enteroinvasivas (GERMANO; GERMANO, 2008). 

Segundo uma pesquisa realizada na região Sul do Brasil, utilizando 66 

amostras de carne moída, observou-se que 72,7% apresentavam cepas de E. 

coli, contendo apenas duas amostras isoladas como O157:H7 e o restante 

confirmadas como EPEC (GERMANO; GERMANO, 2008). 

Todas as pessoas estão expostas ao risco de infecção, principalmente 

as que possuem o hábito de consumir carnes bovinas e de aves cruas ou mal 

cozidas, podendo também se infectar através do consumo de frutas e leite 

contaminados (GERMANO; GERMANO, 2008). 

A doença tem início com uma severa diarréia, ou leves e possivelmente 

sanguinolentas, falência renal e possível comprometimento do sistema nervoso 

central, como seqüelas da síndrome hemolítico-urêmica (BERTÃO; 

SARIDAKIS, 2007). 

 Embora a maioria das pessoas se recupere da HUS, aproximadamente, 

2 a 7% dos pacientes vão a óbito; acometendo principalmente idosos na qual a 

taxa de mortalidade pode chegar a 50% (ROWLANDS et al., 2007). 

  Devida a sua ampla distribuição, os microorganismo que levam a 

contaminação de produtos cárneos podem ser encontrados na água, no ar, no 

solo, no trato intestinal do homem e de animais, na pele, nas mãos e no trato 

respiratório dos manipuladores de alimentos, na pele e nas carcaças de 
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bovinos e nos utensílios e equipamentos de abatedores e de cozinhas, sendo 

estes meios os mais comuns para disseminação para alimentos (ROWLANDS 

et al., 2007). 

       Produtos à base de carne bovina moída, sob condições higiênicas 

possuem uma microbiota composta, predominantemente, por bactérias Gram-

negativas da família Enterobacteriaceae e do gênero Pseudômonas e por 

Gram-positivas dos gêneros Enterococcus, Lactobacillus e Staphylococcus. 

Sendo a Escherichia coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus e 

Salmonella, ocasionalmente, Yersinia, Clostridium botulinum e Bacillus cereus, 

as bactérias mais patogênicas e mais comuns em alimentos (ROWLANDS et 

al., 2007). 

 A carne fresca é constituída por um substrato, com ótimas condições 

para crescimento de vário microrganismos como, umidade, pH, potencial de 

oxidoredução, composição química, nutrientes e minerais,interferem na 

multiplicação de patógenos em produtos cárneos destinados ao consumo 

humano ( REIS, 2010). 

 

2.4 E. COLI 

 

 A E. coli é um microorganismo pertencente à família Enterobacteriaceae 

e compreende bacilos Gram negativos, anaeróbios facultativos e não 

esporogênicos, sendo uma das espécies bacterianas mais versáteis e mais 

estudadas (LUCATELLI, 2012). 

 E.coli habita principalmente a microbiota intestinal do ser humano e 

outros animais de sangue quente. Algumas cepas atuam na fisiologia intestinal 

de seus hospedeiros, enquanto que outras apresentam fatores de virulência 

que são capazes de desencadear infecções no organismo hospedeiro 

(LUCATELLI, 2012). 

 A E. coli possui uma estrutura imunológica composta dos antígenos O 

(somáticos), H (flagelares) nas amostras móveis e K (fímbrias) (SILVA et al., 

2004). 

Os antígenos somáticos "O" base química na diversidade de 

polissacarídeos da parede celular é composta de uma camada interna de 
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peptidoglicano, uma dupla camada lipídica externa, composta de lipoproteínas, 

fosfolipídios e lipopolissacarídeos (LPS) (SILVA et al., 2004). 

Os LPS são a parte mais externa da parede celular e protegem as 

células dos fatores ambientais. Divididos em três porções, o lipídio A, interno; o 

core, intermediário e uma cadeia polissacarídica externa, que constitui a parte 

imunológica dominante da molécula (região antigênica "O") (SILVA et. al., 

2004). 

Os fatores antigênicos são designados por números que vão de 1 a 173, 

mas os fatores O31, O47, O67, O72, O93, O94 e O122 foram excluídos (SILVA 

et al., 2004). 

 Os antígenos "K" são os polissacarídeos capsulares (CPS), que 

conferem resistência bacteriana sobre o sistema complemento (ALMEIDA, 

2013) 

Esses antígenos se expressam tanto a 18 quanto a 37ºC. Porções do 

CPS de vários antígenos do grupo I são ligados ao core dos LPS, sendo 

chamados de KLPS e apresentam comportamento similar ao antígenos 

somáticos (SILVA et al., 2004).  

Os antígenos do grupo II são compostos de baixo peso molecular, 

subdivididos de acordo com a presença (IA) ou ausência (IB) de 

aminoaçúcares nos CPS (SILVA et al., 2004).  

Os antígenos (IA) de E. coli são idênticos ao de Klebsiella spp, enquanto 

os (IB) são únicos de E. coli, não possuem nenhuma semelhança com outras 

bactérias (SILVA et al., 2004). 

Vários antígenos do grupo II (20 a 50%) são ligados aos fosfolipídios da 

parede celular. Inicialmente, acreditava-se que esses antígenos fossem 

dependentes da temperatura, sendo expressados apenas a 37ºC. Entretanto, 

vários fatores não apresentam regulação pela temperatura (SILVA et al., 2004). 

 Os antígenos flagelares "H", derivados do flagelo da cepas móveis, são 

termossensíveis (não resistem à temperatura de 100ºC/1h). A proteína flagelar 

(flagelina) carrega os fatores antigênicos, designados por números que vão de 

1 a 56, mas os fatores H13 e H22 foram removidos (SILVA et al., 2004). 

 As doses infectantes que permitem a colonização do microrganismo nas 

células intestinais dos indivíduos infectados e a consequente produção de 
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toxina, variam basicamente, com o tipo de cepa e aspectos como, idade e 

estado imune de cada indivíduo (GERMANO; GERMANO, 2008). 

 São quatro as principais classes enterovirulentas do patógeno, 

responsáveis por quadros de gastroenterites no homem: Enteropatogênica 

(EPEC), enterotoxigênica (ETEC), enteroinvasiva (EIEC) e enterohemorrágica 

(EHEC), que podem varia desde casos crônicos á casos agudos (GERMANO; 

GERMANO, 2008). 

 

2.4.1 Habitat e Distribuição 

 

 Assim como em outras bactérias dentro da família Enterobacteriaceae, a 

E. coli encontra-se distribuída mundialmente e faz parte da microbiota normal 

do trato gastrointestinal de humanos e animais (MEDEIROS, 2013). 

Depois de eliminada do reservatório ou hospedeiro, pode ser encontrada 

na água, no solo, em resíduos, ou qualquer outro local, normalmente está 

contaminação sendo fecal. Uma amostra comum de fezes pode apresentar 10¹¹ 

(100 bilhões) de bactérias por centímetro cúbico (cm³), podendo a E. coli 

responder por  (1 bilhão) destas (MEDEIROS, 2013). 

  
2.5 E. coli O157 

 

 A E. coli o157 apresenta-se como uma bactéria patogênica, sendo a 

cepa desse sorotipo participante da classe das E. coli  EHEC ou E. coli 

verotoxigênicas (VTEC) que causam diarréia sanguinolenta, colite hemorrágica, 

síndrome urêmica hemolítica e púrpura trombolítica trombocitopênica 

(FORSYTHE, 2002). 

 O desenvolvimento e crescimento dessa linhagem no intestino humano 

provocam a produção de uma grande quantidade de toxinas, que causam 

sérios danos no intestino e em outros órgãos do corpo. Essas verotoxinas (VT) 

são muito semelhantes as shigatoxinas (SLT) (FORSYTHE, 2002). 

 É importante ressaltar que as cepas de EHEC possuem algumas 

propriedades que as diferenciam das demais cepas (FRANCO; LANDGRAF, 

2008). 
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Não têm a capacidade de utilizar o sorbitol, são Beta-glucuronidase 

negativas, e tem dificuldades de se multiplicar ou não se multiplicam nas 

temperaturas normalmente utilizadas para pesquisa de E. coli em alimentos 

(44,5 C/45,5 C) (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

 Assim, a carne moída por aumentar a área de superfície e pela alta 

manipulação desse alimento com baixo padrão higiênico-sanitário pode facilitar 

o crescimento e desenvolvimento microbiano (FRANCO et al., 2008). 

 

2.5.1 Surtos de E. coli O157  

 

 A maioria dos surtos infecciosos por E. coli enterohemorrágicas foram 

causados por linhagens O157, sugerindo que esse tipo é mais virulento ou 

mais transmissível que outros sorotipos (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

Vários surtos implicado a diferentes sorotipos de E. coli entero-

hemorragicas, e associado as diarréias sanguinolentas ou HUS em humanos 

os mais de 50 sorotipos diferentes de E. coli (FORSYTHE,2002). 

 Em 1982, foram identificados nos EUA, os primeiros surtos de colite 

hemorrágica associados à E. coli verotoxigênicas (VTEC), e na década de 

1980, foram identificados inúmeros surtos e casos esporádicos de infecções 

por O157, na América do Norte, Europa, África, Ásia e América Latina (LEITE, 

2011). 

 No Brasil no ano de 2001, foram isoladas duas cepas de E. coli O157 de 

pacientes que apresentavam quadra diarréico, residentes em Campinas/SP, 

um apresentando histórico de ingestão de hambúrguer, e outro de carne moída 

ambos os alimentos suspeitos de estarem contaminados, no entanto após 

exames laboratoriais, não foi possível a confirmação de que estes alimentos 

estava realmente contaminados com cepas de E. coli O157 (LEITE, 2011). 

 Os casos que não houver diagnóstico precoce, logo no estágio inicial da 

infecção, o paciente estará predisposto ao agravamento e ao aparecimento da 

Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU) devido a falta ou atraso no tratamento 

(LEITE, 2011). 

A síndrome Hemolítica Urêmica possui alta prevalência em países do 

Primeiro Mundo, afetando principalmente crianças menores de cinco anos 

(LEITE, 2011). 
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 Na Argentina, apresenta-se mais de 250 novos casos por ano, levando a 

denominação de região epidêmica (LEITE, 2011). 

O diagnóstico precoce da doença, e avanços no tratamento da 

insuficiência renal aguda, e da anemia, aumentam as chances de sucesso no 

tratamento, diminuindo a taxa de mortalidade durante o período agudo da 

doença (LEITE, 2011). 

 Segundo a Food and Drug Admnistration (FDA) dos Estados Unidos, 

não é conhecida a dose infectante de O157, entretanto, a compilação de dados 

de surtos, indica que a infecção pode ser causa por uma baixa quantidade 

podendo ser de 10 células (FORSYTHE, 2002). 

 

2.5.2 Ciclo Epidemiológico E. coli O157 

 

   As cepas VTEC tem a capacidade de sobrevirem por meses diferentes 

locais, como nas fezes, no solo e na água que esteja contaminada por material 

fecal. A E. coli O157 é resistente a condições de baixo pH como nos sucos e 

em carnes maturadas (LEITE, 2011). 

A irrigação de frutas e hortaliças por água contaminada é considerada 

uma das maiores causas de contaminação de alimentos. Mesmo ruminantes 

saudáveis como bovinos, ovinos, veados e cabras, carregam cepas VTEC 

(LEITE, 2011). 

 Os bovinos são identificados como um dos principais reservatórios, 

excretando principalmente, pelas fezes, contaminando o solo, águas de 

superfície ou subterrâneas como em culturas de hortigranjeiros e produtos 

cárneos (SILVEIRA, 2010). 

Não somente os ruminantes portadores de cepas de E. coli e outros 

VTEC, pode-se identifica essas cepas em outras espécies como, porcos, 

coelhos, gambás e aves aquáticas, essas contaminações devido ao grande 

transito de animais de espécies diferentes em um mesmo ambiente ou mesmo 

pelo aumento de reservatórios (LEITE, 2011). 

Em animais domésticos e em bezerros e em suínos uma cepa chamada 

de VTEC não-O157 pode causar doenças gastrointestinais em animais 

domésticos e em bezerros, e edema em suínos (LEITE, 2011). 
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VTEC Não-O157 podem causar doenças em animais, mas seus 

sorotipos são limitados, alguns desses sorotipos associados a doenças no 

homem. Por exemplo, VTEC causadoras de doenças em bovinos são 

freqüentemente dos sorotipos O5:NM, O26:H11, O103:[H2], e O145:NM 

(LEITE, 2011). 

 Em áreas endêmicas, como o Reino Unido, a E. coli O157 está presente 

em até metade do rebanho pode estar contaminado, porém com o avanço dos 

métodos de análise cada vez sofisticado e mais sensíveis é possível encontrar 

taxas ainda mais elevadas (LEITE, 2011). 

          A eliminação de E. coli O157 nas fezes de bezerros desmamados tem 

maior incidência nos meses de verão, devido à alta oferta de alimentos e ao 

aumento no consumo de água podendo esses alimentos estarem 

contaminados (LEITE, 2011). 

Várias práticas na produção de bovinos contribuem para a disseminação 

da E. coli O157 incluindo o manejo na alimentação e na densidade de animais 

(LEITE, 2011). 

 

2.6 Avaliação microbiológica 

 

 O laboratório serve como um importante aliado para o apoio às 

atividades de inspeção e vigilância sanitária de produtos alimentícios, que visa 

proteger os consumidores contra os riscos potenciais dos alimentos, através 

das detecções de fraudes e infrações de ordem higiênico-sanitária 

(GERMANO; GERMANO, 2008). 

 Em uma análise microbiológica de um produto alimentício é possível 

detectar a presença ou ausência de microrganismos, quantificação dos 

microrganismos presentes e para identificação e caracterização das diferentes 

espécies microbianas (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

2.7 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 83, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003 

 

 Todas as análises tiveram como base a Instrução normativa Nº83, de 

21/11/2003, que regulamenta a venda e comercialização de carne moída de 

origem bovina ou bubalina.  
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Todas amostras adquiridas estão dentro dos padrões exigidos pela 

normativa, e todas os métodos de análise são aprovados pelos órgãos de 

fiscalização nacional para que não houvesse alterações nos resultados finais 

da pesquisa. 

          Este trabalho foi regularizado e autorizado pelo comitê de Ética das 

Faculdades Integradas de Ourinhos, para realização de todas ás analises 

necessárias nas dependências das FIO utilizando-se amostras de origem 

animal. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os métodos para análise das amostras seguiram a seguinte ordem; pré- 

enriquecimentos das amostras, bioquímico e sorologia das amostras. 

 

3.1 Amostragem 

 

 No período de Fevereiro de 2014 a Julho de 2014 foram coletadas 50 

amostras de produtos cárneos de origem animal, em supermercados da cidade 

de Ourinhos e cidades da região como Cambará, Canitar, Chavantes, 

Ibirarema, Jacarezinho, Palmital, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do 

Rio Pardo, Santo Antônio da Platina, São Pedro do Turvo.  

As amostras foram escolhidas de forma aleatória por meio de sorteio. 

Foi realizada a contagem de todos os mercados de cada município e retirado 

50% do número total de mercados, para que obtivesse uma média de 

mercados para realizar o sorteio, e possibilitar a compra nos mercados, 

chegando ao número de amostras por município de: 14 amostras em Ourinhos, 

6 amostras em Cambará, 1 amostra em Canitar, 2 amostras em Chavantes, 1 

amostra em Ibirarema, 8 amostras em Jacarezinho, 2 amostras em Palmital, 1 

amostra em Ribeirão do Sul, 1 amostra em Salto Grande, 5 amostras em Santa 

Cruz do Rio Pardo, 8 amostras em Santo Antônio da Platina e 1 amostra em 

São Pedro do Turvo totalizando 50 amostras. 

As 50 amostras de carne de segunda, sendo moída na hora da coleta 

diretamente no estabelecimento, embalada em sacos plásticos fornecidos 

pelos estabelecimentos.   
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As amostras foram armazenadas em caixas de isopor com resfriamento 

proporcionado por gelo artificial, sendo transportadas rapidamente ao 

laboratório de microbiologia do Hospital Veterinário das FIO. 

 

3.2 Preparo das Amostras 

 

3.2.1 Pré-enriquecimento, Contagem de Coliformes Totais (37º C) e 

Coliformes Termotolerantes (45ºC) 

 

a) Coliformes totais 

 

 Foi preparado meio seletivo caldo lactosado – bile verde brilhante. Neste 

meio, os sais de bile têm a função de inibir o crescimento de bactérias não 

entéricas e o verde brilhante de inibir as bactérias Gram-positivas, 

selecionando desta forma os coliformes.  

Adicionou-se 1mL das diluições em cada tubo seguindo sua correta 

sequência, e cada tubo contendo tubos de Durham invertidos no seu interior. 

Incubou-se a 35º C por 48h.  

Realizou-se a leitura identificando como positivos os tubos com gás. Foi 

utilizada a tabela de NMP para verificar qual o número mais provável de 

coliformes totais por grama ou mL. 

Seguindo a metodologia de SILVA et al.; 2010. 

 

b) Coliformes Termotolerantes 

 

 Os coliformes termotolerantes têm em seu ambiente natural (trato 

intestinal) temperaturas mais elevadas. Eles são capazes de crescer a 44,5º C, 

possibilitando, assim, de uma forma prática, serem avaliados separadamente. 

 Imediatamente após a leitura do teste presuntivo, transferiu-se com a 

alça de platina uma porção de cada tubo positivo para tubos contendo caldo 

EC (E. coli) (tubos de Durham invertido no seu interior).  

Incubou-se a 45º C por 24h utilizando o banho-maria. Fez-se leitura 

identificando como positivo os tubos com gás; Foi utilizado a tabela de NMP 

para verificar qual o número mais provável de coliformes fecais/g ou mL. 
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Seguindo a metodologia de SILVA et al.; 2010. 

 

3.2.2 Plaqueamento Seletivo em Ágar MacConkey Sorbitol 

Plaqueamento seletivo diferencial 

 

 Agitou-se delicadamente os frascos de caldo EHEC-EB e estriou-se uma 

alçada de cada cultura (estrias de esgotamento) em uma placa de Ágar 

MacConkey Sorbitol (SMAC).  

Em outra placa de SMAC, plaqueou- se (plaqueamento em superfície) 

0,1ml de cada cultura em Caldo EC, fazendo diluições quando haver a suspeita 

de uma população alta de E. coli O157.  

Incubou-se as placas a 36±1ºC/18-24h. Depois da incubação, pelo 

menos uma das placas deve conter colônias isoladas para confirmação. 

Seguindo a metodologia de SILVA et al.; 2007. 

 

3.2.3 Bioquímico 

MEIO IAL/ RUGAI 

 

  Com o isolamento das enterobactérias no meio MacConkey sorbitol, 

realizou-se sua identificação através de provas bioquímicas, seguidas de 

provas sorológicas, a série bioquímica do meio IAL/RUGAI é composta de 

doze provas analíticas das quais algumas podem ser feitas em conjunto num 

único tubo de ensaio. 

      O meio IAL/Rugai foi elaborado para triagem de enterobactérias e 

consiste em nove provas em apenas um tubo de ensaio: indol (tampa), 

fermentação da sacarose, fermentação da glicose, produção de gás, 

fenilalanina, uréia, H2S, lisina e motilidade. 

 

a) Inoculação: com o auxílio de um fio de platina, coletou-se a amostra da 

colônia a ser pesquisada e inoculou através de picada até o fundo do tubo, 

realizando estrias na superfície do meio de Rugai. Foi incubado em estufa a 

36°C por 24 horas.  

 

b) Tabela de interpretação: 
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Tabela 1. Tabela de interpretação, meio Rugai Modificado. 

 
 

3.2.4 Sorologia 

Soros ANTI-E. COLI O157 

 

 Kit soro E. coli O157 utilizado para identificação sorológica de sorotipos 

O157 e EHEC, teste sorológico realizado de forma simples e confiável se 

seguida corretamente, as orientações do laboratório fabricante. 

Técnica de Aglutinação em lâmina. A técnica é simples e funciona bem 

quando as seguintes recomendações são observadas rigorosamente: 

1- Placa ou lâmina  de aglutinação: Lâmina foi bem limpa e desengordurada 

com álcool. 

2- Suspensão bacteriana: deve ser bastante espessa. Amostra foi suspensa 

em 0,2 mL de solução salina. 

3- Proporção suspensão/antisoro: Com o conta-gotas dos soros PROBAC, 

utilizou-se uma gota de suspensão bacteriana, sendo menor que a gota do 

soro. 
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4- Mistura suspensão/antisoro: totalmente homogeneizada, ocupando uma 

área de cerca de 1,5 cm de diâmetro.5- Movimentação da placa: movimentou-

se a placa de modo em que a mistura suspensão/soro se desloca-se facilmente 

e continuamente, movendo-se pelo menos de 1 a 2 minutos. 

Leitura:  

São positivas as reações de aglutinação que ocorrem dentro de 2 

minutos e que são completas. Reações mais demoradas e parciais devem ser 

consideradas negativas. 

 

4. Resultados  

 

 Os resultados foram divididos conforme a seqüencia de métodos que 

foram usados, podendo notar-se que a cada método utilizado nota-se a 

diminuição do número de amostras analisadas, sobrando no fim das análises 

somente os possíveis positivos. 

           As primeiras análises realizadas foram a de identificação de coliformes 

totais em caldo Verde Brilhante.  

Logo após 24 horas realizada a identificação de coliformes 

termotolerantes em caldo EC, lembrando-se que os tubos com caldo verde 

brilhante que apresentassem turbidez e presença de gás, eram considerados 

positivos e por assim tendo uma quantia dessa amostra, depositada em tubos 

com caldo EC.  

Os resultados das amostras demonstram que das 28 amostras 

analisadas e sendo 22 amostras que não foram submetidas á métodos de 

seleção bacteriana para servir como comparativo sobre o crescimento em meio 

seletivo como MacConkey sorbitol, e nas análises que foram analisadas nos 

meios seletivos para coliformes totais e termotolerantes. 

Somente uma amostra não apresentou turbidez e formação de gás em 

caldo verde brilhante e caldo EC (3,57%), e uma amostra negativa somente em 

caldo EC (3,70%), como podemos ver na seguinte tabela de resultados. 

 
 
 
Tabela 2. Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes. (Foram retiradas as médias de 
amostras por cada município e utilizada a fórmula de desvio padrão para chegar nos seguintes 
valores). 
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Municípios Coliformes totais Coliformes 
termotolerantes 

Santo Ant. da Platina 51,14 ± 55,46 20,37 ± 39,48 

Cambará 50,67 ± 48,13 42,74 ± 38,85 

Santa Cruz do Rio Pardo 9,2 ± 6,69 2,84 ± 0,99 

Ribeirão do Sul 15 8 

Salto Grande 8 1 

Ibirarema 46 21 

Palmital 12 ± 13,44 11,00 ± 14,59 

São Pedro do Turvo 2,3 0,92 

Canitar 46 2,80 

Chavantes 8 ± 10 2 ± 0,42 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Gráfico1. Mostra a média dos coliformes totais e termotolerantes. Podendo observar a 
alternância de valores em relação á cada município. 
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 Logo após os resultados das análises dos tubos com caldo EC foi 

realizada a inoculação das amostras positivas em caldo EC em placas de petri 

contendo meio de cultura MacConkey Sorbitol.  

Para seleção e identificação de colônias bacterianas de E. coli O157 

foram analisadas 48, sendo 26 amostras (54,2%) que passaram pelos meios 

seletivos caldo Verde brilhante e caldo EC e 22 amostras (45,8%) que estavam 

em caldo nutriente e armazenados em local refrigerado.  

Foi realizado a divisão das amostras para verificar se os meios de pré 

enriquecimento aumentariam as chances de se identificar colônias de E. coli 

O157 em ágar MacConkey Sorbitol, mas os números apresentaram mínimas 

diferenças nos resultados.  
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Das 48 amostras analisadas, 43 amostras (89,58%) apresentaram 

colônias bacterianas com características que indicam ser colônias de E. coli 

O157 e tendo 5 amostras (10,42%) que não apresentaram nenhuma alteração 

ou crescimento de colônias de E. coli O157. 

Abaixo fotos do meio MacConkey Sorbitol com colônias características 

de E. coli O157 (fig. 1, 2). 

 
Figura 1. Observa-se as colônias bem circunscritas, agrupadas nas bordas da placa e de 
coloração rósea escura 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Nesta outra foto pode-se observar que as colônias características de E. coli se 
encontra na região central da placa, e estando mais espaçadas do que as outras colônias 
vistas logo á cima. 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 
 Após detecção das amostras positivas em Agar MacConkey Sorbitol, foi 

realizado o teste bioquímico Rugai Modificado em 43 amostras. 

Após 1 dia de incubação em estufa, foi realizada a leitura dos tubos e a 

identificação dos tubos positivos com o auxílio da tabela de interpretação 

(Tabela 01), sendo a leitura do tubo dividida em quatro partes, tampa de 

algodão, parte inclinada, base, parte inferior, como podemos observar na 

Figura 03.  

Os tubos positivos para E. coli apresentam as seguintes características: 

Tampa de algodão - produção de indol;  Parte inclinada - sacarose negativa; 

Base - glicose  positiva com formação de gás; Parte inferior - lisina (-) ou (+) e 

motilidade (+) ou (-).  

Das 15 amostras (35,3%) que apresentaram as seguintes características 

citadas á cima, e 27 amostras (64,8%) não apresentaram todas as 

características necessárias para classificá-las, como positivas para E. coli 

positivas podendo ser do sorotipo O157. 

A tabela 3 mostra os resultados obtidos durante as análises bioquímicas. 

 

 

Tabela 03. Resultados bioquímicos, Rugai Modificado, amostras analisadas e resultados de 

cada município. 
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Municípios Amostras analisadas Positivas Negativas 

Canitar 1 0 1 

Cambará 5 2 3 

Chavantes 2 2 0 

Ibirarema 1 0 1 

Jacarezinho 6 0 6 

Ourinhos 11 2 9 

Palmital 2 2 0 

Ribeirão do Sul 1 0 1 

Santa Cruz do Rio Pardo 4 3 1 

Salto Grande 1 0 1 

São Pedro do Turvo 1 0 1 

Santo Antônio da Platina 8 4 4 

Total 43 15 28 

 

Na (Figura 03.) pode-se observar um tubo bioquímico Rugai modificado 

antes da inoculação das amostras, e na (Figura 04.) observa-se o tubo após a 

inoculação das amostras. 

Figura 03. Tubo bioquímico Rugai Modificado, imagem tirada logo após o tubo chegar ao 
laboratório de microbiologia das FIO, tubo intacto e com a coloração própria                          

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
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Figura 04. Mostra claramente as mudanças específicas para classificar este tubo como 
positivo, tampa de algodão rósea indicando produção de indol; parte inclinada azul indicando 
ser sacarose negativa; base amarela com formação de bolhas indicando ser glicose positiva 
com formação de gás; parte inferior lilás que representa ser lisina (+)/ motilidade (+); 
confirmando essa amostra como sendo positiva para E. coli possivelmente do sorotipo O157. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

 Após a realização de todas as análises anteriores, foi realizada a 

sorologia para identificação dos sorotipos, sendo o sorotipo O157 o sorotipo 

pesquisado neste presente trabalho.  

Com os métodos de seleção de bactérias do gênero E. coli vem 

percebendo-se que á cada analise anterior realizada o número de amostras 

tem uma baixa considerável tendo no método seletivo específico para E. coli 

O157. 

O meio MacConkey Sorbitol com o número de 48 amostras analisadas e 

tendo um resultado de 43 positivas, no próximo método utilizado que foi o 

bioquímico com o meio Rugai Modificado em um total de 43 amostras 

analisadas, somente 15 amostras apresentaram características de E. coli 

possivelmente do sorotipo O157. 

A sorologia sendo o método de analise de maior importância no presente 

trabalho cuja função é a classificação do sorotipo, em positivo ou negativo para 
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o sorotipo O157. que como visto anteriormente no presente trabalho possui 

grande importância á saúde e a economia Humana 

 Como resultado final da sorologia do presente trabalho obteve-se 15 

amostras para análise sorológica, destas 15 amostras 7 amostras (46,6%) 

apresentam resultado positivo para E. coli O157  como pode ser visto na 

Tabela 04. 

 

Tabela 5. Resultados do teste sorológico. 

Municípios Amostras analisadas Positivas Negativas 

Cambará 2 0 2 

Chavantes 2 1 1 

Ourinhos 2 1 1 

Palmital 2 1 1 

Santa Cruz do Rio Pardo 3 1 2 

Santo Antonio da Platina 4 3 1 

Total das amostras 15 7 8 

 

 Das 7 amostras positivas todas apresentaram as mesmas características 

para confirmação de serem positivas, como formação de grumos (brancos) 

logo após o soro entrar em contato com a amostra, sendo em um tempo inferior 

a 2 minutos, como pode ser visto nas figuras 05 e 06. 
 
Figura 05. Nota-se claramente a formação de grumos em três poços no meio da placa 
caracterizando que essas amostras, são positivas para E. coli O157). 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

 
Figura 06. Nesta outra imagem que há formação de grumos com menor intensidade que na 
outra placa, porém classificando as amostras com presença de grumos como positivas para E. 
coli O157 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 
 
5. Discussão 
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Alves et al. (2010), avaliaram as condições higiênico-sanitárias de carne 

bovina comercializada em supermercados de Teresina, PI e observaram 

valores superiores de coliformes totais e  coliformes termotolerantes a  45� C, 

aos encontrados nesta pesquisa. Apresentando médias inferiores as 

encontradas nas análises de Alves et al.(2010), mesmo tendo o presente 

trabalho maior número de amostras analisadas . 

Em comparativo com outro experimento publicado por Marchi et al. 

(2012) que realizaram analises microbiológicas de amostras de carne moída 

coletadas em supermercados e açougues de Jaboticabal, SP chegando a 

valores de coliformes totais e coliformes termotolerantes, superiores aos 

valores encontrados neste trabalho, que analisou amostras de carne moída 

coletadas na cidade de Ourinhos e região. 

Estabelecendo que as carnes comercializadas nas cidades de Ourinhos 

e região, apresentam melhor condições higiênico-sanitárias, em relação as 

comercializadas nos municípios de Teresina e Jaboticabal. 

Medeiros (2013) submeteu 15 amostras identificadas através de provas 

bioquímicas para cepas de E. coli,  a teste de antíssoro somático O157, não 

encontrando nenhuma amostra com aglutinação em todas as cepas 

analisadas, ao contrario do presente trabalho que em 15 amostras submetidas 

ao mesmo teste de antissoro somático O157, teve como resultado 7 amostras 

que apresentaram aglutinação, classificando-as como positivas para E. coli 

O157. 

As amostras utilizadas por Medeiros (2013), apresentaram melhor 

condições higiênico-sanitárias, e melhor controle na cadeia produtiva de 

produtos cárneo, em relação as amostras utilizadas neste trabalho, sendo 

maior parte das amostras positivas na sorologia de cidades de menor 

expressão populacional, podendo levantar dúvidas sobre os produtos cárneos 

que são comercializados nestes municípios. 

 

6.  Conclusão 

 

 Os resultados foram alarmantes, pois ultrapassaram o número esperado 

de positivos para cada analise e método utilizado, chegando ao número de 7 

amostras positivas para E. coli O157 na cidade de Ourinhos e região. 
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Esperando que os resultados obtidos neste trabalho venham á colabora com o 

aumento do controle sanitários, de frígorificos e supermercados, auxiliando 

também na elaboração de dados sobre a presença destes microorganismos em 

determinadas cidades.  
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