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RESUMO 
 

O queijo Minas é um produto largamente consumido no Brasil. Porém, por ser 

inúmeras vezes fabricado de forma inadequada, pode ser causador de intoxicações 

alimentares, dentro das quais o Staphylococcus aureus desempenha um papel crucial. 

Desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de determinar a ocorrência de 

Staphylococcus coagulase positivo em queijos comercializados em feiras-livres de 

Goiânia-GO, detectar genes que codificam para a produção de enterotoxina A e B nos 

isolados de queijos tipo Minas frescal e padrão, por meio da técnica de Duplex PCR 

além de comparar contagens de Staphylococcus coagulase positivo em queijos Minas 

frescal comercializados com e sem registro no S.I.E.-GO (Serviço de Inspeção 

Estadual). Foram colhidas e analisadas 84 amostras (42 amostras de queijo Minas 

frescal e 42 amostras de Queijo Minas padrão) oriundos de 21 feiras-livres 

distribuídas pela cidade de Goiânia, cujo mapa foi dividido em quadrantes para 

facilitar o sorteio dos locais de coleta. Os bairros foram definidos por sorteio e a 

distribuição por quadrante a que se segue: Quadrante I - Vila Pedroso; Jd. Lageado; 

St. Palmito; Br. Feliz; Vila Nova. Quadrante II - Jd. Balneário Meia Ponte; St. Urias 

Magalhães; Vila Abajá; St. Criméia Leste; Vila Canaã; St. Aeroporto. Quadrante III - 

St. Oeste; St. Coimbra; Jd. América; St. Bueno; Jd. Planalto; Pq. Amazonas. 

Quadrante IV - St. Pedro Ludovico; Vila Redenção; St. Sul; Jd. Novo Mundo. As 

amostras coletadas foram submetidas à contagem de Staphylococcus coagulase 

positivo e detecção do gene para a produção de enterotoxinas A e B, por meio da 

Técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR). Os valores médios de 

contaminação por Staphylococcus coagulase positivo de queijos Minas frescal foram: 

6,3 x 104; 9,3 x 104; 3,8 x 103 e 5,6 x 104 UFC/g, para os quadrantes I, II, III e IV, 

respectivamente. Já para os queijos Minas padrão, os valores médios foram: 1,8 x 

105; 1,3 x 103; 1,3 x 104 e 2,5 x 102 UFC/g, para os quadrantes I, II, III e IV, 

respectivamente. Os valores médios de contagens de Staphylococcus coagulase 

positivo são maiores para os queijos Minas padrão nos quadrantes I e III. A 

comparação entre os resultados proporcionados pelos queijos Minas frescal com 

registro no S.I.E. e aqueles comercializados sem registro demonstraram não revelou 
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diferença significativa entre as contagens médias de Staphylococcus coagulase 

positivo para estes produtos. Dos 163 isolados de Staphylococcus coagulase 

positivo, 84 (51,53%) foram positivos para as provas bioquímicas que as 

caracterizavam como Staphylococcus aureus, destas cepas 53 (63,09%) foram 

testadas quanto à presença de genes que codificam para a produção de enterotoxina 

A e B. Os isolados positivos para a presença do gene perfizeram um total de 5 

(9,43%) e se originaram na sua totalidade de queijos Minas frescal com contagens 

superiores a 104 UFC/g, o que pode significar um perigo para a Saúde Pública. 

 

Palavras-chave  enterotoxina, intoxicação, queijo, Staphylococcus aureus. 
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ABSTRACT 
 
 

Minas cheese is widely consumed in Brazil. However, this kind of cheese is often 

made without the necessary care and it can cause food poisoning, among these, 

Staphylococcus aureus plays a crucial role. This study was conducted to evaluate the 

contamination by Staphylococcus positive coagulase of cheese commercialized in 

open-air market of Goiânia-GO, to research the presence of genes that codify for 

enterotoxins A and B in strains taken from Minas cheese fresh and cured, by Duplex 

PCR. Besides to compare Staphylococcus positive coagulase counts from cheeses 

trade with and without register in S.I.E.-GO (State Service of Inspection of Goiás 

State).  84 (42 samples of fresh Minas cheese and 42 samples of cured one) samples 

of Minas cheese were harvest from 21 open markets spreaded in different locations 

of Goiânia, which the map was divided in four branches to facilitate the assortment of 

harvest places. The city districts where the samples were harvest were Branch I - Vila 

Pedroso; Jd. Lageado; St. Palmito; Br. Feliz; Vila Nova. Branch II - Jd. Balneário Meia 

Ponte; St. Urias Magalhães; Vila Abajá; St. Criméia Leste; Vila Canaã; St. Aeroporto. 

Branch III - St. Oeste; St. Coimbra; Jd. América; St. Bueno; Jd. Planalto; Pq. 

Amazonas. Branch IV - St. Pedro Ludovico; Vila Redenção; St. Sul; Jd. Novo Mundo.  

Samples were analised for Staphylococcus positive coagulase count, anda tre strains 

were submitted detection of genes for the production of enterotoxin A and B, by 

Polimerase Chain Reaction (PCR). The mean values of Staphylococcus positive 

coagulase count in Fresh Minas cheese were 6,3 x 104; 9,3 x 104; 3,8 x 103 and 5,6 x 

104 CFU/g, in branches I, II, III e IV, respectively.  Then for Cured Minas cheese, the 

mean values were: 1,8 x 105; 1,3 x 103; 1,3 x 104 and 2,5 x 102CFU/g, in branches I, 

II, III e IV, respectively. The mean values for Staphylococcus positive coagulase 

count in cured cheese were higher in branches I and III. Comparison of results of 

Staphylococcus positive coagulase count from Fresh Minas cheese with or without 

register in S.I.E.. showed no statistical difference. From 163 strains of coagulase 

positive Staphylococcus isolated in this research, 84 (51,53%) were classified as 

Staphylococcus aureus based on biochemical essays, among these 53 strains 

(63,09%) were tested for the presence of genes that codify for production of 
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enterotoxin A and B.  Strains positive for the presence of the gene were 5 (9,43%) 

and were isolated from Fresh Minas cheese with S. aureus counts of over 104 CFU/g, 

what can be a danger to Public Health. 

 

 

Keywords: enterotoxin, cheese, food poisoning, Staphylococcus aureus. 



1. INTRODUÇÃO 

 
 Há muito o homem utiliza o queijo como forma de conservação do leite e como 

um excelente alimento, fonte de proteínas de alto valor biológico, vitamina A e B2, 

cálcio e de outros nutrientes. No Brasil, o queijo Minas, tanto o tipo frescal quanto o 

padrão, é um dos mais consumidos. 

 Estes queijos são produtos de fluxograma de fabricação relativamente simples 

e sob ponto de vista econômico, representam uma importante alternativa de renda, 

especialmente para os pequenos e médios produtores de leite, principalmente nos 

períodos de grande oferta, quando os valores pagos pelo litro de leite estão muito 

aquém do desejável. 

 Neste contexto econômico, social e de sistema de produção, surgem os 

principais problemas relacionados a estes produtos. Freqüentemente, contrariando a 

legislação vigente, o leite utilizado na fabricação de Queijo Minas não é pasteurizado, 

a manipulação é excessiva e por vezes realizada por pessoas sem nenhum 

conhecimento e/ou cuidado de higiene. Além disso, uma cadeia de frio que deveria 

estar disponível durante a comercialização de ambos os produtos, especialmente 

quando se enfoca o comércio em feiras-livres.  

Todos os fatores supracitados, quando associados ou até mesmo 

isoladamente, aumentam o perigo de ocorrerem problemas para a Saúde Pública, 

associados ao consumo destes tipos de queijos. Uma vez que promovem a queda da 

qualidade microbiológica do produto, esses fatores permitem que microrganismos 

patógenos como o Staphylococcus aureus estejam presentes em contagens 

suficientemente altas com possibilidade para a produção de enterotoxina. 

Características inerentes ao Staphylococcus aureus, tais como: de estar 

comumente associado a problemas de mastite no rebanho bovino, estar 

freqüentemente relacionado a surtos de toxinfecções alimentares, ser altamente 

presente em manipuladores de alimentos e de ser uma das bactérias que mais 

rapidamente desenvolve resistência aos antimicrobianos caracterizam este 

microrganismo como um dos mais importantes para a Saúde Pública, uma vez que 

estas propriedades estão inter-relacionadas. 
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Diante do exposto desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de 

determinar a ocorrência de Staphylococcus coagulase positivo em queijos Minas 

comercializados em feiras livres de Goiânia e detectar genes que codificam para a 

produção de enterotoxinas A e B. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  O QUEIJO 

 

2.1.1 DEFINIÇÃO 

  

 As definições mais simples para queijo, o caracterizam como um produto 

fresco ou maturado, obtido por coagulação e separação do soro de quaisquer dos 

seguintes produtos: leite integral, nata, leite desnatado (total ou parcialmente), soro 

de manteiga ou uma mescla de quaisquer destes produtos (SCOTT, 1991; 

CENZANO, 1992). 

 Na legislação nacional uma definição mais elaborada é mencionada e aqui 

transcrita: 

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

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

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

enzimas específicas, de bactéria específica, 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”. 

(LERAYER et al, 2002). 

  

2.1.2 HISTÓRICO 

 Queijo é um nome genérico atribuído a um diverso grupo de alimentos 

baseado no uso de leite fermentado (FOX et al, 1996). Os queijos e leites 

fermentados estão entre as mais importantes contribuições da natureza para a 

civilização. Historicamente, estes alimentos permitiram que populações 

sobrevivessem a períodos de extrema escassez de alimentos (KOSIKOWISKI, 

1982). 
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O leite coagulado, separado do soro e salgado, constitui o queijo primitivo. Foi 

esse o primeiro produto lácteo concentrado e até hoje é o de maior consumo em todo 

o mundo (APRENDA A FAZER QUEIJOS, 1998). 

A origem histórica do queijo é bastante controversa. Alguns imputam à Ásia a 

origem do queijo (APRENDA A FAZER QUEIJOS, 1998). Outros apontam a região do 

atual Iraque, entre os Rios Tigre e Eufrates, como o local de surgimento do queijo, há 

mais de 8000 anos (SCOTT, 1991; FOX et al, 1996).  Porém, há aqueles que 

atribuem o surgimento deste alimento aos países situados próximo ao Mar 

Mediterrâneo (KOSIKOWISKI, 1982). Defende-se, contudo, a possibilidade do 

surgimento concomitante em mais de um país. Uma vez que o princípio de 

fabricação tenha sido definido, tornou-se fácil a fabricação de produtos correlatos e 

sua disseminação pelo mundo (KOSIKOWISKI, 1982). 

Há vestígios históricos de mais de 6.000 anos antes de Cristo, em civilizações 

mediterrâneas (Egito e Mesopotâmia) que indicavam a existência de variedades de 

queijo. Homero, autor da Odisséia, conta que Polifemo, o gigante de um só olho, que 

vivia em uma ilha, tinha rebanho de ovelhas que ordenhava e cujo leite empregava 

em grande parte para produzir queijos (CEZANO, 1992) 

 Várias hipóteses já foram levantadas na tentativa de explicar a descoberta de 

tal alimento, porém quase todas elas remetem a um descobrimento acidental, onde o 

uso de sacos de couro, possivelmente estômago de bezerro, tenha coagulado o leite 

acidentalmente ao entrar em contato com o coalho presente no recipiente. Outra 

hipótese também sustentada é que o leite ordenhado tenha sido deixado em 

depósito para consumo posterior e este período de espera tenha promovido a 

coagulação do leite, que adquiria propriedades novas, perfeitamente aproveitáveis 

(APRENDA A FAZER QUEIJOS,1998) 

 Em citações bíblicas é possível encontrar menções a este alimento 

(APRENDA A FAZER QUEIJOS, 1998). Obviamente, os termos hebraicos que estão 

traduzidos pela palavra queijo, exprimem simplesmente vários graus de leite 

coalhado, é impossível saber-se até que ponto aquelas palavras correspondem à 

nossa idéia de queijo (BÍBLIA ONLINE, 2005). No Antigo Testamento há várias 

passagens onde se encontra o termo, dentre elas transcreve-se: “... também mel, 
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coalhada, ovelhas e queijos de gado e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele 

estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, 

cansado e sedento.” (II Samuel 17:29). Os gregos, através de Aristóteles e Homero, 

já descreveram o alimento. 

 Apesar das controvérsias em relação ao surgimento do produto, é consenso 

que em Roma o queijo encontrou condições propícias para seu desenvolvimento 

(KOSIKOWISKI, 1982, FOX et al, 1996). Assim que esse alimento chegou à mesa 

dos reis, surgiram “especialistas na arte de queijar” (APRENDA A FAZER 

QUEIJOS,1998), o que foi definitivo para o aprimoramento da técnica e para o 

surgimento dos variados tipos de queijo disponíveis. 

 Atualmente, acredita-se que o queijo seja um dos produtos alimentícios com 

maior demanda reprimida, até mesmo entre as classes de maior renda (MACEDO & 

ALBUQUERQUE, 2003). 

 

2.1.3 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO QUEIJO 

  

Dados da FAO mostram que dos 452 bilhões de dólares em produtos 

agropecuários comercializados em 1995, 27 bilhões foram de produtos lácteos, com 

destaque para os queijos, o leite em pó e a manteiga, os três mais importantes em 

termos de valores (SOUZA, 1999). 

 Do mercado internacional de lácteos de US$ 70 bilhões (anos de 2001 a 

2003), os queijos frescos movimentaram no período a quantia de US$ 3 bilhões, ou 

seja, 4,4%. Atualmente, o mercado encontra-se em expansão. A evolução do 

mercado de queijos frescos cresceu a uma média de US$ 203,27 milhões de dólares 

por ano, de 2001 a 2003, projetando um montante aproximado de 1,64 bilhões 

somente para o ano de 2005, elevando a média trianual para próximo de US$ 5 

bilhões, representando um incremento de 66% (LEITE & LOURES, 2005). 

Nos Estados Unidos, a indústria de queijo movimenta bilhões de dólares. O 

consumo per capita anual de queijo nos Estados Unidos é, em média, de 14 quilos. 

Os preços alcançados neste mercado em 2003 foram comparativamente maiores do 

que os praticados em 2000 e 2002, este último ano com os menores preços de 
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mercado desde 1975 (CRB, 2004). Neste país praticamente toda a produção do país 

em 1996 foi destinada ao mercado doméstico, apenas 1% foi exportada (SOUZA, 

1999).  

Dentre os maiores produtores mundiais, Austrália e Nova Zelândia são os que, 

em termos percentuais, mais destinam a produção ao mercado externo, 52% e 72%, 

respectivamente. A União Européia (responsável por 78% das exportações totais do 

produto no ano de 1996), maior produtora e consumidora mundial do produto, 

exportou em torno de 1/3 da sua produção em 1996 (SOUZA, 1999).  

No panorama do comércio de queijos frescos, os maiores importadores deste 

tipo de produto são: Itália, Reino Unido, Alemanha e Japão (LEITE & LOURES, 

2005). Vale ressaltar que mais de 1/3 do que é considerado comércio internacional 

de produtos lácteos é realizado sob o contexto de acordos bilaterais firmados entre 

países industrializados. Assim, fica claro que um incremento das exportações 

brasileiras de laticínios depende de uma substancial reforma do comércio 

internacional de produtos lácteos (NETTO, 2003). 

Em relação às importações e exportações, o mercado mundial de produtos 

lácteos está entre os mais distorcidos do mundo, ocupando o primeiro lugar no 

quesito subsídios às exportações. De acordo com estudos da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), em 2001, os gastos totais com 

o apoio ao setor lácteo foram de US$ 39 bilhões o que representa uma vez e meia o 

valor do comércio internacional de leite e derivados (NETTO, 2003).  

O mercado de queijo no Brasil é avaliado em US$ 1 bilhão e, apesar da 

presença das multinacionais e da concentração nos mercados de queijos finos, o 

setor como um todo é muito fragmentado, apresentando um peso ainda grande dos 

queijos tradicionais produzidos em condições semi-artesanais (WILKINSON, 1993).  

A indústria nacional de queijo registrou um crescimento da ordem de 4% em 

1999, quando foram produzidas cerca de 450 mil toneladas, contra as 435 mil 

toneladas estimadas em 1998. O consumo (com um aumento da ordem de 2%), por 

sua vez, tem seu comportamento devido principalmente à maior diversificação de 

produtos disponíveis no mercado, à ampliação do mercado norte/nordeste e ao 

aumento dos pratos prontos congelados, pão de queijo, entre outros (PRIA, 2000). 



 

 

7 

O consumo anual per capita de queijos no Brasil, estimado em 3 quilos por 

habitante, ainda é pequeno, quando comparado ao de países como Paraguai (6 

kg/hab/ano), Argentina (8 kg/hab/ano), EUA (14 kg/hab/ano) e França (22 

kg/hab/ano). Os queijos mais consumidos são a mussarela, com 30% das vendas; 

prato, com 20%; e Minas frescal, com 15% (PRIA, 2000).  

Embora o consumo per capita mundial também tenha aumentado entre 1961 e 

1996, este aumento não é comparável àquele ocorrido no consumo de australianos, 

canadenses, norte-americanos, neozelandeses e europeus. Enquanto que o 

consumo médio mundial alterou-se de 1,72 kg/hab/ano em 1961 para 2,54 

kg/hab/ano em 1996 (uma variação positiva de 47%), as variações em alguns países 

situam-se muito acima disto em termos percentuais. O consumo médio aumentou 

quase 200% na Austrália, 184% no Canadá, 145% nos Estados Unidos, 104% na 

Nova Zelândia e 135% na União Européia entre 1961 e 1996. A Argentina, 

representante do rol dos países em desenvolvimento apresentou uma elevação de 

69% do consumo médio de sua população em relação a 1961 (SOUZA, 1999). 

Assim, a tendência no consumo de queijos é de aumento. O incremento na 

popularidade mundial do queijo é visível em estudos sobre consumo no mundo todo 

(FOX et al, 1996). A dieta que prega o consumo exclusivo de proteína está entre as 

mais praticadas na história dos regimes. Este tipo de dieta tem levado a um grande 

crescimento no consumo de queijo (ALVES, 2001). 

No Brasil, compete às indústrias de menor porte a produção dos queijos Minas 

e Mussarela, enquanto as de maior porte dedicam-se à fabricação de produtos 

lácteos mais sofisticados (PINTO et al. 2003). Os queijos tradicionais têm uma baixa 

visibilidade de marca, o que deprime preços e torna o segmento vulnerável à 

indústria informal pela falta de barreiras tecnológicas. Além disto, os processos mais 

lentos de maturação, num contexto inflacionário, acarretam custos de estocagem que 

são difíceis de incorporar ao preço. Os queijos finos, por outro lado, exigem 

equipamentos sofisticados e automatizados e atingem um público mais resistente à 

crise (WILKINSON, 1993). 

A partir da década de 80, em função do contexto econômico, a produção do 

queijo Minas frescal registrou um significativo impulso. Isto se deveu principalmente 
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ao maior rendimento do produto, ao fácil processamento e à estocagem dispensável 

em relação a outros tipos de queijo. A indústria, ao optar pelo queijo Minas frescal 

passou a fabricar um produto com menor exigência de capital de giro, adequando-se 

à queda do poder aquisitivo dos consumidores (PINTO et al, 2003). 

 

2.1.4 IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL DO QUEIJO 

 O queijo é uma antiga e popular maneira de conservar o leite (LEITE 

JÚNIOR et al., 2000). É um produto que apresenta uma rica fonte de proteínas de 

alta qualidade, tem alto percentual de gordura e cálcio, contém também fósforo, 

riboflavina e vitamina A (CÂMARA et al., 2002). Tornando-se assim, um importante 

alimento para a população em geral. Em alguns queijos, o processo de maturação é 

tão extenso que grande parte da caseína é fragmentada em aminoácidos e amônia 

(FREELAND-GRAVES & PECKHAM, 1996)   

 Os queijos quando consumidos pelo menos 3 vezes ao dia, contribuem 

eficazmente para o atendimento diário de pelo menos 35% das necessidades de 

cálcio e 30% das necessidades de vitamina A, importante antioxidante que atua 

sobre os radicais livres exercendo ação desativante do oxigênio molecular, através 

da produção de metabólitos funcionais. São também excelentes fontes de proteínas 

de alto valor biológico, fósforo e de vitaminas do complexo B (ABIQ, 2005).  

 A grande variação no teor de umidade dentro das diferentes classes de 

queijo torna difícil definir padrões gerais em relação aos valores nutricionais dos mais 

variados queijo, porém é consenso que este alimento represente um produto 

altamente nutritivo (FREELAND-GRAVES & PECKHAM, 1996).  

 Em geral, o queijo tem uma concentração protéica cerca de 6 a 10 vezes 

maior que a do leite, e a de cálcio 4 a 8 vezes maior. Não é alimento que se possa 

ingerir na mesma quantidade em que se ingere o leite, dada a sua concentração, 

porém seu uso é de grande valia, principalmente para as pessoas que não gostam 

de leite. A digestão do queijo está facilitada pelos acidoproteolizantes (lactobacilos) 

que desdobram suas proteínas durante o processo de maturação (ORNELLAS, 
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2001). A digestibilidade do queijo é mais fácil do que a do leite, uma vez que a 

lactose é geralmente deixada em grande parte no soro, durante o processo de 

formação da massa (FREELAND-GRAVES & PECKHAM, 1996). 

   

2.1.5 QUEIJO MINAS FRESCAL E PADRÃO 

 
O Queijo Minas frescal é um dos queijos de massa macia mais populares do 

Brasil. Industrialmente, trata-se de uma variante dos queijos artesanais Serro e 

Canastra, muito conhecidos na região sudeste do Brasil (FURTADO, 2005). 

 O queijo Serro seria originário da Serra da Estrela em Portugal. É um queijo 

preparado a partir de leite de ovelhas, de pasta semimole, amanteigada, de cor 

branca ou ligeiramente amarelada, com poucas ou nenhuma olhadura.  O Queijo 

Serra da Estrela é o mais antigo dos queijos portugueses  (DRABI, 2005).  

 O Queijo Canastra é o produto típico mais importante da região da Serra da 

Canastra. É um produto artesanal e feito de leite cru. Produzido há mais de duzentos 

anos, tem sua receita inspirada no queijo da Serra da Estrela, de Portugal, trazido 

pelos imigrantes da época do Ciclo do Ouro. O clima, a altitude, os pastos nativos e 

as águas da Canastra dão a esse queijo um sabor único: forte, meio picante e 

encorpado. (SOUZA&COSTA, 2005). A cidade de São Roque de Minas é uma das 

principais produtoras deste tipo de queijo (REZENDE, 2003). 

 De acordo com a legislação, classifica-se os queijos quanto à matéria gorda 

no extrato seco, em extra gordo (mínimo de 60%); gordos (entre 45,0 e 59,9%); 

semigordo (entre 25,0 e 44,9%), magros (entre 10,0 e 24,9%) e desnatados (menos 

de 10,0%). Já em relação ao teor de umidade, as percentagens classificatórias são 

as seguintes: queijo de baixa umidade (até 35,9%), queijos de média umidade (entre 

36,0 e 45,9%), queijos de alta umidade (entre 46,0 e 54,9%) e queijos de muita alta 

umidade (teor não inferior a 55,0%) (BRASIL, 1996a).  

 Dentro destas especificações, o queijo Minas frescal é descrito na legislação 

como um produto fresco, semi-gordo (com 38 a 47% de gordura no extrato seco), de 

muito alta umidade (de 55 a 60% de umidade), obtido pela coagulação enzimática do 



 

 

10 

leite com o coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas (BRASIL, 1996b; 

BRASIL, 2004). Tendo em vista estas características, a vida de prateleira é de 7 a 10 

dias (FURTADO, 2005). 

 Em sua elaboração a coalhada é cortada em grãos de tamanho grande com o 

intuito de manter o alto teor de umidade. Por ser um queijo com uma umidade de até 

60% a vida de prateleira do produto é curta e faz-se necessário, assim, que este 

produto seja mantido sobre refrigeração altamente controlada durante sua cadeia de 

comercialização (FURTADO, 2005).  A legislação preconiza que este alimento seja 

mantido em temperaturas não superiores a 8 ºC (BRESSAN, 2002). 

O Queijo Minas padrão é um dos queijos maturados de massa crua mais 

antigos e populares do Brasil, assim como o Queijo Minas frescal, trata-se de uma 

variante dos queijos artesanais Serro e Canastra. A maturação deste produto é feita, 

em média, por 20 dias. Em sua elaboração, a coalhada é cortada em grãos de 

tamanho médio. Este produto também requer, para sua comercialização, uma cadeia 

de frio altamente controlada (FURTADO, 2005). 

 A legislação caracteriza o queijo Minas padrão como um produto fresco, de 

alta umidade (46 a 49% de umidade). Quanto à percentagem de gordura no extrato 

seco, o produto pode ser caracterizado como semigordo ou gordo (entre 43 a 49%), 

conforme elaboração. A vida de prateleira é de 2 a 3 meses, com riscos do 

aparecimento de sabor amargo, conforme a maturação seja mais longa (FURTADO, 

2005).   

 

2.2 O MICRORGANISMO - STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 
 O Staphylococcus aureus tem seu nome proveniente da coloração dourada de 

suas colônias (“aureus” deriva da palavra latina para ouro). Por crescer em cachos, a 

palavra “staphyle”, da qual o nome do gênero é originado, significa “cacho de uva” 

em Grego (SALYER & WITT, 2002). 
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 As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos que podem medir 0,5 a 1,5 

µm de diâmetro. Podem ocorrer em pares, separadamente ou em cachos irregulares. 

São Gram-positivas, imóveis e não formam esporos. Anaeróbias facultativas (HOLT 

et al, 1994), muito embora, o crescimento seja retardado em presença de 80% de 

CO2 (NZFSA, 2001). 

 Obtêm energia de moléculas orgânicas com metabolismo tanto respiratório 

quanto fermentativo. Comumente, as colônias são opacas e podem ser brancas, 

amarelo claro ou, algumas vezes de coloração amarela a alaranjada. Usualmente, 

são catalase positiva, possuem citocromo, mas freqüentemente são oxidase 

negativa. São suscetíveis à lise por lisostafina, mas não a lisosima (HOLT et al, 

1994).  

Os estafilococos são bactérias mesófilas que apresentam temperatura de 

crescimento na faixa de 7ºC a 47,8ºC (FRANCO & LANDGRAF, 2004), com 

temperatura ideal de 30-37ºC (HOLT et al, 1994). Suas enterotoxinas são produzidas 

em condições de temperatura de 10ºC a 46ºC, os extremos de temperatura estão na 

dependência dos demais parâmetros, que devem encontra-se em condições ótimas 

para o desenvolvimento do patógeno. Dentro de uma conjuntura adequada, a 

enterotoxina torna-se evidente no alimento em quatro a seis horas.  Os estafilococos 

são bastante tolerantes a concentrações de sal de 10% a 20% e a nitratos. E em 

termos de Atividade de água (Aa), os estafilococcos são os únicos em sua 

capacidade de crescerem em valores inferiores aos normalmente considerados 

mínimos para as bactérias não-halófilas. O valor mínimo de Aa considerado é de 

0,86, porém sob condições especiais, esta bactéria já se desenvolveu em Aa de 0,83 

(FRANCO & LANDGRAF, 2004).  

Apesar do S. aureus ser a mais resistente de todas as bactérias patogênicas 

não formadoras de esporos (GERMANO & GERMANO, 2003), este patógeno não é 

considerado um bom competidor com outras bactérias. O crescimento e a produção 

de enterotoxina são melhores na presença de oxigênio, mas também podem ocorrer 

em condições de anaerobiose (NZFSA, 2001). 
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Em relação ao pH, o S. aureus cresce na faixa de 4 a 9,8, com ótimo de 6 e 7. 

crescem a 10% de NaCl. Estão associadas primordialmente a mucosa e pele de 

animais de sangue quente, mas são comumente isoladas em alimentos, poeira e 

água. Algumas espécies são patógenos oportunistas de homens e animais ou 

produzem toxinas extracelulares (HOLT et al, 1994). 

De acordo com a nona edição do Manual Bergey’s, o gênero Staphylococcus 

é subdividido em 27 espécies (HOLT et al, 1994). Algumas delas são muito 

importantes para a saúde humana. O S. epidermidis, por exemplo, que é um 

microrganismo da microbiota normal recentemente tem se tornado uma ameaça à 

saúde, principalmente em hospitais (SALYER & WITT, 2002). Porém, a espécie mais 

freqüentemente associada às doenças estafilocócicas quer sejam veiculadas por 

alimentos ou não, é o Staphylococcus aureus (FRANCO & LANDGRAF, 2004).  Este 

patógeno está associado a doenças que variam desde infecções dérmicas, 

intoxicação alimentar até infecções pós-cirúrgicas com ameaça a vida. (SALYER & 

WITT, 2002). 

O S. aureus foi descrito pela primeira vez em 1878, por Robert Koch, a partir 

de pus humano (CORBIA et al, 2000). Em 1881, o médico inglês, Alexander Ogsten 

(VELA, 1997) o relatou como causa de infecções sérias, tais como feridas 

infeccionadas e choque séptico, mas certamente já era um problema muito antes 

disso.  Historiadores observaram que antes da II Guerra Mundial, as infecções nos 

ferimentos matavam mais soldados do que armas em combate. O S. aureus foi 

certamente um dos principais contribuintes desta mortandade (SALYER & WITT, 

2002).  

O S. aureus produz uma proteína de membrana chamada coagulase, que 

promove a coagulação sanguínea. Esta reação é a base para o teste de coagulase, 

que tem sido largamente usado para diferenciar o S. aureus de outras espécies de 

estafilococos. Embora nenhum papel na patogenicidade seja desempenhado pela 

coagulase, o termo “coagulase positivo” foi por longo tempo sinônimo de “virulência” 

(SALYER & WITT, 2002).  
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Além da coagulase, para a identificação do S.aureus são usadas as 

características seletivas, como habilidade de crescer na presença de 10% de NaCl, 

0,01 a 0,05% de Telurito de Potássio, 0,2% de Cloreto de Lítio, 0,12 a 1,26% de 

glicina e 40 mg de polimixina, entre outras, e as características diferenciais, como a 

habilidade para reduzir o telurito de potássio, produzindo colônias negras, a 

capacidade de hidrolisar a gema de ovo, por ação de lípases e/ou lecitinases 

produzindo halos claros em redor das colônias, a capacidade de utilizar o manitol  e 

de crescer a 42-43ºC em condições seletivas  (SILVA et al, 2001). 

2.2.1 RESERVATÓRIOS NATURAIS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Preocupado com a altíssima freqüência de mortes de parturientes devidas à 

febre puerperal e com a suposta causa destas mortes: uma "matéria cadavérica" que 

seria transportada pelas mãos de médicos e estudantes, Ignaz Semmelweis, obstetra 

húngaro (FAJARDO, 2001), fixou o seguinte aviso na porta da Clínica Obstétrica no 

Hospital Geral de Viena, em 1846:  

 “A partir de hoje, todo estudante ou médico, proveniente da sala de Anatomia, 

é obrigado, antes de entrar nas salas de Clínica Obstétrica, a lavar as mãos com 

uma solução de ácido clórico, na bacia colocada na entrada. Essa disposição vigora 

para todos, sem exceção". (TIPLE et al, 2003 apud RODRIGUES, 1997). 

 Descobre-se então que, com a medida de lavagem de mãos, as mortes 

diminuem extraordinariamente (FAJARDO, 2001), demostrando pela primeira vez a 

importância de mãos de manipuladores na transmissão de doenças infecciosas. Mas 

foi Price (1938), apud ALMEIDA et al (1995), quem realmente estudou os tipos de 

bactérias na pele, classificando-as em "residentes e transitórias". Os microrganismos 

transitórios são principalmente bactérias Gram-negativas, facilmente removidas pela 

conscienciosa lavagem das mãos com bons detergentes. Os microrganismos 

residentes, na maioria Gram-positivos, encontram-se em equilíbrio dinâmico como 

parasitas ou saprófitas na pele, embora 10 a 20% da microbiota esteja concentrada 

nas reentrâncias, onde os lipídios e o epitélio dificultam a sua remoção (ALMEIDA et 

al, 1995). 
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O principal reservatório de S. aureus é o homem, sendo que os percentuais de 

colonização podem variar amplamente de acordo com a idade do indivíduo 

(SANTOS, 2000).  

Em certos países, a presença de Staphylococcus aureus na região nasal de 

um indivíduo é condição impeditiva para sua contratação como manipulador de 

alimentos, fato este que não ocorre na legislação brasileira (SILVA, 1996).  

O S. aureus é encontrado em várias partes do corpo, porém é mais numeroso 

nas narinas. Cerca de um terço de todos os adultos já foram colonizados por S. 

aureus pelo menos uma vez na vida; cerca de 25% tem colonização persistente 

(SALYER & WITT, 2002). Em portadores que trabalham em ambiente hospitalar 

essas porcentagens podem variar de 30 a 70%, podendo atingir até 90%, 

dependendo das condições ambientais, dos próprios pacientes, do uso de 

antibióticos e da própria estrutura do hospital (SANTOS, 2000).  

Uma vez que o aumento no número de surtos aumente à medida que as 

percentagens de portadores sãos na população também progridam, a vigilância 

epidemiológica da percentagem de indivíduos portadores é um excelente artifício no 

prognóstico de surgimento de novos surtos (VELA, 1997). 

As mãos também têm sido consideradas uma importante fonte de 

Staphylococcus aureus e têm sido um dos principais meios de transmissão da 

bactéria, no ambiente hospitalar (SANTOS, 2000).  Os portadores nasais podem, por 

meio das mãos, desempenhar papel importante na disseminação do microrganismo, 

principalmente através dos alimentos por eles manuseados (RADI et al, 1988). 

Assim, manipuladores de alimentos constituem importante fonte de disseminação de 

microrganismos patogênicos, principalmente para os alimentos e colegas de trabalho 

(VANZO & AZEVEDO, 2003). 

Como a superfície das mãos pode apresentar grande número de 

microrganismos patogênicos ou não, quando não há uma adequada higienização, 

durante a manipulação de alimentos podem acarretar inúmeras enfermidades ao 

homem (LOGAGGIO, 2002).  

 Ao analisar a mão de manipuladores em um restaurante Universitário, 

LOGAGGIO et al. (2002) encontraram colônias de S. aureus coagulase positivo. 
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Após a instituição de treinamentos e palestras educativas, em anos posteriores, este 

achado não se repetiu. GERMANO & GERMANO (2003) também imputam o 

treinamento de manipuladores como um dos procedimentos de maior relevância para 

a prevenção da contaminação de alimentos. 

 MIRANDA et al (2002) em estudo realizado em restaurantes self-service de 

Natal-RN, relataram que das 24 zaragatoas coletas de mãos de manipuladores de 

alimentos em 6 diferentes restaurantes (4 coletas por restaurante), 13 (54,16%) eram 

positivas para a presença de S. aureus. 

 Em estudo realizado por ALCÂNTARA et al (2003), em 25 manipuladores 

de alimentos de uma Unidade de Alimentação e Nutrição em São Paulo-SP, 

analisou-se máscaras após uma hora de uso, mãos após higienização e mãos após 

uma hora a colocação de luvas. Como resultado das análises, nas máscaras não foi 

observado crescimento de S. aureus ou outra espécie de Staphylococcus. Já em 

relação às luvas, detectou-se alterações da microbiota das mãos em 80% das 

zaragatoas dos manipuladores, provavelmente devido ao aumento de umidade 

causado pelas próprias luvas. Evidenciando assim, que o uso de luvas pode 

representar risco às refeições, uma vez que, estão sujeitas à rupturas. 

 Dos 67 manipuladores de alimentos amostrados por VANZO & AZEVEDO 

(2003), 28 (41,8%) eram portadores de S. aureus. O perfil de resistência aos 

antibióticos isolados neste trabalho foram os que se seguem: penicilina (76,1%); 

amoxilina (41,3%); eritromicina (23,9%); tetraciclina (17,4%); cefazolina (10,9%); 

cefalotina (6,5); amicanina (4,3%); sulfazotrim (2,2%); com determinadas cepas 

resistentes a três ou mais grupos de antibióticos. Todas as cepas foram sensíveis ao 

imipenem, à vancomicina e levofloxacina. 

  

2.2.2. FATORES DE VIRULÊNCIA DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 
Diferentes cepas de S. aureus produzem uma grande variedade de fatores de 

virulência, que no conjunto representam uma diversidade enorme destes fatores 

(SALYER & WITT, 2002; ULRICH, 2000). De modo a organizá-los, estes são 



 

 

16 

subdivididos conforme localização e função. Dentre essas subdivisões, pode-se citar: 

adesinas, superantígenos, cápsula, seqüestro de ferro e resistência a 

antimicrobianos (SALYER & WITT, 2002). Os superantígenos desempenham um 

papel crítico na síndrome do choque tóxico e na intoxicação alimentar, embora suas 

funções em infecções de rotina não estejam ainda bem compreendidas (ULRICH, 

2000). 

Dentro da microbiologia de alimentos, os superantígenos e a resistência a 

antimicrobianos são os fatores de virulência mais importantes e serão descritos nos 

tópicos seguintes. Os primeiros por representarem as enterotoxinas estafilocócicas e 

o segundo por constituir um grave problema em saúde pública, pela transmissão de 

cepas antibiótico-resistentes aos consumidores através de alimentos. 

2.2.2.1 SUPERANTÍGENOS  

 Superantígenos são uma classe de moléculas imunoestimuladoras altamente 

potentes produzidas por S. aureus e Streptococcus pyogenes. Estas toxinas 

possuem a habilidade única de interagir simultaneamente com o Complexo de 

Histocompatibilidade Maior (MHC) da classe II e com receptores de célula T (BAKER 

& ACHARYA, 2004). Estas toxinas forçam uma associação entre o MHC com as 

células apresentadoras de antígeno, que normalmente não ocorreria (SALYER & 

WITT, 2002). A formação deste complexo trimolecular resulta em uma produção 

maciça de citocinas que causarão um dano epitelial, que resultará em perdas 

capilares e hipotensão (BAKER & ACHARYA, 2004). 

 O S. aureus produz duas classes principais de superantígenos: TSST-1 

(Toxina da Síndrome do Choque Tóxico e Enterotoxinas estafilocócicas (SE) A, B, C 

(e variantes antigênicas), D, E, G, Q (BAKER & ACHARYA, 2004), H, I, J, L, M, N e 

O (OMOE et al, 2002). 

 As SEs são uma família de um vasto tipo sorológico de enterotoxinas 

termoestáveis. SEs funcionam tanto como potentes toxinas gastrintestinais bem 

como superantígenos que agem como um estimulante não específico de células T. 

Embora estes sejam duas funções separadas localizados em domínios distintos da 
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proteína, existe uma alta correlação entre estas atividades e na maioria dos casos a 

perda da atividade superantigênica (por mutação genética) ocasiona a perda da 

atividade enterotoxigênica (BALABAN & RASOOLY, 2000).  

  

2.2.2.1.1 ENTEROTOXINAS ESTAFILOCÓCICAS (SE) 

 
As SEs são toxinas eméticas e são uma das causas associadas à 

intoxicações alimentares em humanos. SEs foram classificadas como membros da 

família de superantígenos de toxinas pirogênicas devido às suas atividades 

biológicas e suas relações estruturais. Atualmente, elas se dividem em SEA, SEB, 

SEC, SED, SEE, SEG, SEH, SEI, SEJ, SEK, SEL, SEM, SEN e SEO (OMOE et al, 

2002). 

As SEs são pequenas moléculas de proteína que não são destruídas por 

ácidos estomacais tampouco pelo calor de 100ºC por 10 minutos (VELA, 1997). O 

peso molecular é de 27.000-34.000 (GENIGEORGIS, 1989). São também 

quimicamente estáveis persistindo por várias semanas em condições de refrigeração 

ou em alimentos desidratados. Essas propriedades asseguram que seja possível 

haver alimentos com grande quantidade de toxinas, mas com nenhuma célula viável 

de S. aureus, uma vez que a bactéria foi eliminada pela cocção ou reaquecimento do 

alimento, enquanto a toxina permanece inalterada (VELA, 1997). 

A resistência térmica das SEs é afetada por sua pureza, tipo sorológico, meio 

em que é mantida durante o aquecimento, quantidade inicial e pH. As toxinas são 

amplamente resistentes à irradiação gama (GENIGEORGIS, 1989). 

 Há controvérsias quanto ao número de S. aureus por grama necessários para 

o início da produção de enterotoxina. Mas, acredita-se que a presença de S. aureus 

em torno de 105 UFC/g do produto está associada à liberação de enterotoxina em 

quantidade capaz de afetar o consumidor (ALMEIDA  FRANCO, 2003). Para 

ADESIYUN et al (1998), as cepas enterotoxigênicas de S. aureus devem atingir 

contagens de 106 UFC/g para produzir quantidades de toxinas suficientes para 

causar intoxicação. 
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2.2.2.1.1.1 MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE SE 

 Existem várias técnicas utilizadas para a detecção de SE em alimentos. 

Dentre os métodos sorológicos de pesquisa de enterotoxina estafilocócica pode-se 

citar a imunofluorescência, inibição da hemaglutinação, difusão simples em ágar, e a 

técnica de radioimunoensaio em fase sólida (IARIA, 1981). 

 Existem empresas que disponibilizam também meios de detecção através de 

kits rápidos, dentre estes pode-se citar SET-RPLA (Oxoid ), o qual utiliza a técnica 

de aglutinação passiva reversa em látex. Outro kit disponível no mercado é o VIDAS 

Staph enterotoxin II (bioMérieux ), que usa a técnica de enzimaimunoensaio 

fluorescente (ELFA) e requer a disponibilidade de equipamento específico. 

 Atualmente, técnicas de biologia molecular estão sendo grandemente 

empregadas para a detecção de SE. As técnicas de WesternBlot e a de Reação em 

Cadeia de Polimerase (PCR) são as mais freqüentemente utilizadas. 

 

 

2.2.3  S. AUREUS – IMPORTANTE AGENTE ETIOLÓGICO DE MASTITE BOVINA 

 
A mastite é considerada a principal doença que afeta os rebanhos 

leiteiros no mundo e aquela que acarreta as maiores perdas econômicas na 

exploração de bovinos de leite. Nos EUA, os prejuízos estimados são de US$ 1,8 

bilhões/ano. No Brasil, as perdas anuais estimadas são elevadas tendo em vista a 

alta prevalência da enfermidade no rebanho nacional, que atinge patamares de 20% 

a 38%, conforme levantamentos. (FONSECA & SANTOS, 2000). 

Os prejuízos econômicos causados pela mastite podem ser classificados 

em custos diretos e indiretos. Como custos diretos são citados o descarte do leite, 

custos com medicamentos e cuidados veterinários. Dentre os custos indiretos, 

listam-se o decréscimo na produção leiteira devido a lesões no úbere e/ou infecções 

subclínicas, cuidados extras no manejo de animais doentes, maiores taxas de 

descarte, o que pode acarretar perdas no potencial genético do rebanho, e mortes 

(BLOWEY & EDMONDSON, 1995). Um programa de controle de mastite, embora 
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dispendioso, gera um retorno de US$ 6,00 para cada US$ 1,00 investido (FONSECA 

& SANTOS, 2000). 

A inflamação da glândula mamária que resulta da introdução e multiplicação 

de microrganismos patogênicos no úbere constitui uma série de eventos que causam 

redução da atividade sintética, alterações na composição e elevação da CCS. A 

magnitude e relação temporal destas respostas variam conforme o estado 

nutricional, outros fatores intrínsecos ao animal e o patógeno envolvido (HARMON, 

1994).  

Quanto aos aspectos clínicos, estes podem ser bastante diversos mesmo 

quando apenas um único microrganismo está envolvido, pois cada quarto mamário 

pode ser colonizado simultaneamente por mais de um tipo de cepa de S. aureus, por 

exemplo, e diferentes cepas possuem distintos fatores de virulência (YOUNG et al, 

2001). 

O Staphylococcus aureus é provavelmente o agente etiológico de maior 

ocorrência mundial, relacionado a mastites contagiosas (SMITH & HOGAN, 1998; 

ZECCONI et al, 2005). Causando, geralmente, mastite crônica e sub-clínica 

(MIDDLETON et al, 2004). 

Usualmente, o S. aureus é encontrado colonizando o canal do teto, o interior 

da glândula mamária ou a pele do teto. A transmissão ocorre por meio de fômites, 

tais como mãos de ordenhador e panos e esponjas de uso múltiplo. As infecções 

causadas por S.aureus apresentam-se geralmente na forma subclínica e ocorre 

grande aumento na CCS (FONSECA & SANTOS, 2000).  

Nas mastites estafilocócicas, o percentual de vacas infectadas aumenta 

significativamente com a idade do animal e com a progressão da lactação, isto 

devido ao fato de que o próprio processo de ordenha constitui uma oportunidade de 

disseminação da infecção (MARONEY, 2005). 

Mastites por S. aureus também podem provocar alterações no leite. Em 

relação aos minerais, a queda é menor em mastites por S. aureus do que as 

causadas por E. coli, por exemplo. MIDDLETON et al (2004) induziram uma mastite 

experimental em nove vacas Holstein-Friesian primíparas. Após 24 horas do desafio 
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inicial, a infecção causada promoveu uma diminuição de 11% no cobre, 17% no 

zinco e 19% ferro em relação aos valores apresentados antes da inoculação inicial. 

Segundo Gröhn et al (2004), o Staphylococcus aureus também é responsável 

pela queda na produção de leite, especialmente nas primeiras dez semanas após a 

infecção.  

Infecções causadas por S. aureus freqüentemente resultam em mastites 

subclínicas e em apenas 40% destas infecções resultam no aparecimento de sinais 

clínicos (SMITH & HOGAN, 1998). Com menor freqüência, o S. aureus pode dar 

origem a casos de mastite gangrenosa, o que pode levar à morte do animal 

(FONSECA & SANTOS, 2000). 

As mastites causadas pelos microrganismos do gênero Staphylococci são 

notadamente de difícil tratamento. Assim, é extremamente vantajoso evitar que a 

vaca se torne infectadas pelo Staphylococcus aureus e, para tanto, destaca-se a 

importância da higiene no estábulo leiteiro (BLOWEY & EDMONDSON, 1995).   

Uma vez estabelecido no interior da glândula mamária, esse agente tem a 

propriedade de fixar-se às células epiteliais e causar infecção por mecanismos 

patogênicos, como a produção de toxinas. Isso pode resultar em necrose do estroma 

e parênquima mamário, estabelecendo-se neste local um foco de infecção. Tal 

necrose resulta em perda de função secretora e conseqüente redução significativa 

da produção de leite. Os S. aureus tem grande capacidade de invasão e no foco de 

infecção há a formação de tecido fibroso, o que impede o acesso dos antibióticos ao 

sítio de infecção; estas particularidades conferem uma das principais características 

ao agente: infecção de longa duração, com tendência a cronificar, com baixa taxa de 

cura (FONSECA & SANTOS, 2000). 

As mastites por Staphylococcus aureus representam um desafio, mas não são 

necessariamente incuráveis. Embora se deva avaliar a relação custo benefício do 

tratamento, neste tipo de mastite, indica-se o período seco como a fase ideal para 

administrar o tratamento, uma vez que não há prejuízo pelo descarte do leite, o risco 

de resíduos no leite é minimizado, e o período seco representa o melhor momento 

dentro do ciclo da lactação para aumentar o sinergismo entre a atividade 
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antimicrobiana e o sistema imune. De modo a elevar as chances de cura, defende-se 

o uso prolongado de terapia intramamária e o uso de vacinação antes da instituição 

da terapia antimicrobiana. Porém, para a seleção de drogas e escolha das dosagens 

recomenda-se o uso de cultura microbiana e informações sobre a suceptibilidade do 

agente (ERSKINE, 2000). Porém, tem sido provado que o S. aureus pode trocar 

genes com seus parentais para adquirir resistência às drogas (PHILPOT, 2002). 

Na tentativa de controlar as mastites estafilocócicas, alguns aspectos devem 

ser observados. ROBERSON et al (1998) sugere que para o controle deste tipo de 

mastite, maior atenção deve ser dada às novilhas no período pré-parto, uma vez que 

estas fêmeas quando introduzidas no rebanho podem atuar como reservatório do 

patógeno em questão. 

Avanços mais promissores, contudo estão sendo obtidos através de 

engenharia genética. Em trabalho realizado por KERR et al (2001) foi criado um 

camundongo transgênicos que secretava uma proteína anti-estafilococos no leite. A 

proteína em questão, a lisostafina, é um peptídeoglicano hidrolase normalmente 

produzida pelo Staphylococcus simulans. De forma a não permitir que a lisostafina 

fosse inativada ao ser secretada por células eucarióticas, pequenas alterações na 

composição foram necessárias. A partir de então, os camundongos exibiram 

resistência a inoculação intra-mamária de 104 UFC de S. aureus. Sendo que o teor 

de proteína e o perfil do leite de camundongos transgênicos permaneceram 

semelhantes. 

Em experimento subseqüente, WALL et al (2005), criaram vacas modificadas 

geneticamente para serem capazes de secretar lisostafina em quantidades variando 

de 0,9 g a 14 g. Testes in vitro desmontaram a capacidade do leite destas vacas em 

eliminar o S. aureus. Posteriormente, infusões intramamárias contendo S. aureus 

foram administradas a três vacas transgênicas e a 10 não transgênicas. Sinais de 

infecção foram observados em todos os animais não transgênicos e, naqueles 

produtos de modificações genéticas não foram observadas nenhuma alteração. A 

proteção contra mastite estafilocócica foi conferida quando concentrações de 

lisostafina tão pequenas quanto 0,3 g eram detectadas no leite.  
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2.3 DOENÇAS VEICULADAS POR ALIMENTOS (DVA) 

Com exceção feita a alguns poucos alimentos, todos os demais consumidos 

pelo homem são considerados um meio de crescimento perfeito para bactérias que 

podem causar desordens intestinais (VELA, 1997). 

 O alimento é um excelente meio para transporte de bactérias para o trato 

intestinal, dentro do qual as bactérias estão protegidas pelo alimento. As enzimas 

digestivas estomacais matam facilmente a grande maioria das bactérias. O alimento, 

contudo, neutraliza o ácido estomacal e minimiza a ação de enzimas digestivas, 

permitindo que um maior número de bactérias vivas penetre no trato intestinal 

(FREELAND-GRAVES & PECKHAM, 1996). 

Durante as duas últimas décadas, as doenças veiculadas por alimentos têm 

emergido como um importante e crescente problema de saúde pública e econômico 

em muitos países. Surtos freqüentes causados por novos e antigos patógenos, o uso 

de antibióticos na criação de animais e a transferência de resistência a 

antimicrobianos ao homem, aliados às recentes preocupações a respeito da 

Encefalite Espongiforme Bovina (Bovine Spongiform Encephalitis - BSE) são apenas 

alguns exemplos (ROCOUT et al, 2003).  

Em relatórios anteriores, a OMS considerou este tipo de enfermidade com a 

mais disseminada no mundo contemporâneo e uma importante causa de queda de 

produtividade. Em termos econômicos, as DVA tem um alto custo para a indústria, 

para o sistema de saúde e para a sociedade como um todo (KÄFERSTEIN et al, 

1997). 

Exceto pelos casos de botulismo e Listeria monocytogenes, que tendem a ser 

cuidadosamente reportados devido à alta mortalidade associada, os outros tipos de 

DVA são sub notificadas (SALYERS & WHITT, 1994). A principal razão para a não 

condução de uma vigilância mais ativa é a falta de pessoal e a demora na 

comunicação de surto (HOFFMAN et al, 2005). 

Alguns fatores têm contribuído para o aumento nos casos de DVA. A 

industrialização revolucionou o sistema de fornecimento de alimentos, resultando 
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numa produção em massa. Esta produção em larga escala, problemas ambientais e 

os insipientes conhecimentos daqueles que manipulam alimentos contribuíram para 

aumentar a contaminação dos produtos. Outro fator importante é o incremento do 

comércio internacional de alimentos, o que aumenta os riscos de transmissão 

através das fronteiras. A acessão do turismo mundial também constitui um aspecto 

importante na globalização das DVA (KÄFERSTEIN et al, 1997). 

A vigilância em relação às DVA é essencial para avaliação de risco a elas 

relacionado. Sendo assim, a OMS direciona esforços no sentido de desenvolver 

métodos que forneçam dados necessários para quantificar as taxas de risco 

microbiológico e químico. Essa iniciativa procura fortalecer os sistemas laboratoriais 

e de achados epidemiológicos e suas ligações aos programas de monitoramento de 

contaminação de alimentos (WHO, 2002).  

As DVA permanecem responsáveis por altos níveis de morbidade e 

mortalidade na população em geral, mas particularmente para os grupos de risco, 

tais como recém nascidos, jovens, idosos e imunocomprometidos (WHO, 2006).  

Em geral, dentre as DVA de origem conhecida, aquelas de etiologia bacteriana 

são as mais freqüentes e são estas também responsáveis por maior número de 

óbitos. Em estudo realizado nos EUA, onde foram reportados, entre 1993-1997, 

dados sobre este tipo de enfermidade, 31,9% tinham causa desconhecida, 23,8% 

eram de etiologia bacteriana, 5,4% devido a causas químicas; 2,0% de etiologia viral 

e apenas 0,7% devido a parasitos. (OLSEN et al, 2000).  

Estima-se que a cada ano as DVA causem aproximadamente 76 milhões de 

casos, 325.000 hospitalizações, 5.000 morte nos EUA e 2.366.000 de casos, 21.138 

hospitalizações, 718 mortes na Inglaterra. (MEAD et al.,1999). Neste contexto de 

crescente gastos com a doença em si, acredita-se que a globalização da economia 

mundial, acompanhada por uma ferrenha competição econômica e pela pressão no 

controle de gastos do governo, tem diminuído os orçamentos públicos destinados ao 

controle das DVA no mundo inteiro. E assim, como conseqüência desta política, os 

sistemas de saúde e as autoridades sanitárias podem ser surpreendidos, num futuro 

próximo, por surtos e epidemias de DVA (KÄFERSTEIN et al, 1997). 
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A maioria das doenças bacteriana começa com a colonização de uma parte do 

corpo por um determinado microrganismo. Exceção a esta regra são aquelas 

bactérias que causam doença por produzirem exotoxinas, enquanto crescem no 

alimento (SALYERS & WHITT, 1994). De acordo com a OMS, 77% dos surtos de 

DVA na Europa são devidos à Samonella, um terço destes causados por Salmonella 

Enteritidis. Outros agentes freqüentes em surtos investigados são Staphylococcus 

aureus, Trichinella, Shigella, Clostridium perfringens, cogumelos tóxicos, 

Campylobacter and viruses (WHO, 2002).  

Dentre estes agentes etiológicos anteriormente citados, apenas o 

Staphylococcus aureus e o Clostridium perfringens, além do Clostridium botulinum, 

são exemplos de bactérias responsáveis por causar doença sem prévia colonização. 

Dentre estas, a intoxicação por S. aureus é um dos principais exemplos deste tipo de 

doença (SALYERS & WHITT, 1994). 

 

 

 

2.3.1 INTOXICAÇÃO ESTAFILOCÓCICA 

 

A intoxicação estafilocócica é provocada pelo consumo de alimento contendo 

exotoxinas (enterotoxinas) pré-formadas produzidas, principalmente por cepas de S. 

aureus. Apesar das vastas pesquisas, a intoxicação estafillocócica permanece sendo 

uma das maiores causa de intoxicação alimentar em países que mantém estatísticas 

confiáveis em relação a este tipo de agravo (GENIGEORGIS, 1989).  

Dados referentes às doenças veiculadas por alimentos reportadas nos EUA, 

nos anos de 1993-1997, demonstram que o S. aureus foi responsável por 42 surtos 

de toxinfecções (1,5% de todos os casos de Doenças veiculadas por alimentos – 

bacterianas, virais, parasitárias, químicas e de causas desconhecidas); nesses 

surtos, acometeu 1.413 pessoas (1,6%), sendo responsável por apenas 1 (3,4%) 

óbito. (OLSEN et al, 2000). 
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A doença se inicia de 2 a 6 horas após a ingestão do alimento contaminado. 

Os sintomas incluem náusea, dor de cabeça, perturbação da visão, fraqueza, 

vômitos agudos, dores abdominais, diarréia e algumas vezes colapso; não há febre 

(HOBBS & ROBERTS, 1999; VELA, 1997). A doença não dura mais de 24 horas e 

raramente é fatal (HOBBS & ROBERTS, 1999). 

 Raramente, as estafiloenterotoximias levam os pacientes à morte, embora 

haja citações de casos fatais entre crianças, idosos e pessoas gravemente 

debilitadas (GERMANO & GERMANO, 2003). 

A transmissão se dá pela ingestão de alimentos, inicialmente contaminados 

com a bactéria, submetidos a temperaturas de cocção insuficientes para provocar 

sua destruição e depois submetidos à temperaturas inadequadas de conservação. 

Alimentos contaminados após o preparo correto e mantidos sob temperaturas críticas 

também são potenciais causadores de intoxicação estafilocócica (GERMANO & 

GERMANO, 2003). 

 O crescimento e a produção de enterotoxina são melhores na presença de 

oxigênio, mas também pode ocorrer em condições anaeróbicas. O Staphylococcus 

aureus não é considerado um bom competidor com outras bactérias (NZFSA, 2001). 

 Em geral, estão envolvidos com intoxicações estafilocócicas, alimentos com 

elevado teor de umidade e com alta percentagem de proteína, tais como as carnes e 

derivados, ovos e leite e derivados. Alimentos que requerem considerável 

manipulação durante o seu preparo e cuja temperatura de conservação seja 

inadequada são passíveis de causar este tipo de intoxicação (GERMANO & 

GERMANO, 2003). 

 Para controle da produção de enterotoxinas nos alimentos, deve-se combinar 

vários fatores de controle de crescimento bacteriano (por exemplo, o teor de NaCl e 

o pH), já que os microrganismos expostos ao extremo de um dos fatores que 

controlam o crescimento bacteriano (Aa, pH, potencial de oxi-redução, temperatura 

entre outros), tende a ser mais suscetível aos demais fatores (NZFSA, 2001). 

 



 

 

26 

2.3.2 DADOS DE CONTAMINAÇÕES E INTOXICAÇÕES ESTAFILOCÓCICAS 

 
A intoxicação estafilocócica é muito comum no Brasil, porém a maioria dos 

casos nunca é comunicada ou investigada (PEREIRA et al, 1994).  

De um total de 120 surtos de toxinfecção ocorridos na região do ABC, SP, nos 

anos de 1991 a 2004, 43 foram laboratorialmente confirmados, sendo o patógeno 

mais freqüente o Staphylococcus aureus, representando uma percentagem de 39,5% 

deste total (FUZIHARA et al, 2005). 

 IARIA (1981) realizou coleta de amostra de doces cremosos em 40 padarias e 

confeitarias da cidade de São Paulo. Das 100 amostras pesquisadas, 38,0% 

revelaram-se positivas para S. aureus, dos quais 7 (18,4%) apresentaram-se com 

cepas produtoras de enterotoxina estafilocócica. As enterotoxinas aqui pesquisadas 

foram as do tipo SEB, SEC e SED. A enterotoxina predominate foi a SEC; presente 

em 5 dos 7 doces nos quais a enterotoxina foi detectada. 

 PEREIRA et al (1994) estudou um surto de estafiloenterotoximia relacionada à 

ingestão de bolo recheado. Neste relato, 20 pessoas (100% dos indivíduos que 

ingeriram o bolo) sofreram de vômitos e diarréia, aproximadamente duas horas após 

o consumo do alimento. A enterotoxina envolvida neste surto foi a SEA e o 

microrganismo produtor desta enterotoxina foi isolado do próprio alimento e do nariz, 

mãos e de uma infecção já cicatrizada no pescoço do indivíduo que preparou o bolo. 

 Analisando alimentos suspeitos encaminhados pela Vigilância Sanitária 

Estadual e/ou Municipal em Minas Gerais, nos anos de 1997 a 2002, VERAS et al 

(2003) identificaram o queijo como o principal produto lácteo envolvido em surtos, 

veiculando principalmente estafilococos. 

 ADESIYUN, (1994) também destaca o leite e os queijos como os alimentos mais 

freqüentemente implicados em casos ou surtos de intoxicações estafilocócicas.  

Ao fazer uma análise geral de relatórios anuais sobre DVA proveniente de 

sete países europeus (BUYSER et al, 2000), observou-se que o leite e produtos 

lácteos foram implicados em 1 a 5% do total de surtos bacterianos. Ao considerar 60 

surtos e 4 casos descritos separadamente na literatura nos quais os produtos lácteos 
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estavam envolvidos, os veículos de DVA foram: leite (39,1%), queijo 53,1% e demais 

lácteos (7,8%). 

No intuito de controlar a contaminação por Staphylococcus aureus em 

alimentos, alguns aditivos têm sido utilizados com sucesso. Em queijo prato, tem sido 

testada a inibição de Staphylococcus aureus pelo açafrão (Curcuma longa L.). TOSO 

(2004) identificou as concentrações de 1,5% e 2,0% em extrato alcoólico, como as 

mais eficientes no controle do S.aureus. 

Em contrapartida, ALVES et al (2003) testaram em um sal denominado 

Glucona-Delta-Lactona (GDL), precursor do ácido glucônico para controle de 

Staphylococcus aureus em queijo Minas frescal. Muito embora sua eficiência tivesse 

sido comprovada no controle de Listeria monocytogenes em queijo Cottage, os 

autores não encontraram compatibilidade entre a concentração deste aditivo capaz 

de controlar o crescimento de S. aureus e a elaboração artesanal de queijo Minas 

frescal, uma vez que houve descaracterização e queda de rendimento do produto. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  

   

  Determinar a ocorrência de Staphylococcus coagulase positivo em queijos 

Minas frescal e padrão, comercializados em feiras livres de Goiânia-GO e detectar 

genes que codificam para a produção de enterotoxina A e B, nos isolados oriundos dos 

dois tipos de queijo por meio da técnica de duplex PCR. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Submeter os isolados de Staphylococcus coagulase positivo oriundos de queijos 

Minas frescal e padrão à detecção de genes que codificam para a produção de 

enterotoxinas A e B por meio da técnica de duplex PCR. 

 Testar os isolados de Staphylococcus coagulase positivo de queijos Minas 

frescal e padrão com vistas a produção de enterotoxinas A e B e avaliar os 

riscos associados ao consumo desses queijos à saúde pública. 

 Comparar os níveis de contagens de Staphylococcus coagulase positivo em 

queijos Minas frescal sob registro no S.I.E.-GO e em queijos informais 

comercializados em feiras livres de Goiânia-GO. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
 
 

4.1 AMOSTRAGEM 

   

  No período de maio a setembro de 2005, foram colhidas e analisadas 

84 (oitenta e quatro) amostras de queijos Minas oriundos de 21 (vinte e uma) feiras-

livres do município de Goiânia/GO. Em cada uma das feiras, foram escolhidas 

aleatoriamente 2 (duas) bancas e em cada uma delas foram colhidas 2 (duas) 

amostras de queijo, sendo uma amostra do produto tipo frescal e outra do produto 

tipo padrão; perfazendo assim um total de 4 (quatro) amostras de queijo por feira.

 Para efeito de sorteio, o mapa de Goiânia-GO foi dividido em quatro 

quadrantes. Como ponto central foi definida a Praça Cívica (Figura 1). Após a obtenção 

da listagem de feiras existentes na capital goiana na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, fez-se a distribuição de feiras nos quadrantes pré-

definidos.  Feiras noturnas não foram consideradas por privilegiarem o comércio de 

roupas e artesanato. 

 No momento da distribuição feira/quadrante, observou-se que o IV quadrante 

possuía apenas 6 feiras-livres. Assim, sorteou-se 6 feiras-livres diurnas em cada um 

dos quadrantes. Porém no momento da coleta, constatou-se que duas feiras do 

quadrante IV e uma feira no quadrante I eram muito pequenas e não dispunham de 

bancas de venda de queijo. Assim a distribuição de feiras por quadrantes ficou como a 

que se segue no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Feiras-livres de Goiânia-GO, 2005, onde foram realizadas as coletas e suas 

distribuições por quadrante do mapa. 

 

Quadrantes I II III IV 

Feiras 

Sorteadas 

Bairro Feliz Vila Abajá Dom Bosco Cepal Setor Sul 

Setor Leste Vila 

Nova 
Vila Canaã Setor Coimbra 

Jardim Novo 

Mundo 

Jardim 

Lageado 
Setor Aeroporto 

Parque 

Amazonas 
Vila Redenção 

Setor Palmito 
Setor Criméia 

Leste 
Jardim América 

Setor Pedro 

Ludovico 

Vila Pedroso 
Setor Urias 

Magalhães 
Setor Bueno  

 
Setor Balneário 

Meia-Ponte 
Jardim Planalto  
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Figura 1 – Mapa da região metropolitana de Goiânia dividido em quadrantes. Os números 

correspondem aproximadamente à localização das feiras-livres onde a amostragem 

foi realizada. 

Legenda: 1. Vila Pedroso; 2. Jd. Lageado; 3. St. Palmito; 4. Br. Feliz; 5.Vila Nova; 6. Jd. Balneário Meia 

Ponte; 7. St. Urias Magalhães; 8. Vila Abajá; 9. St. Criméia Leste; 10. Vila Canaã; 11. St. 

Aeroporto; 12. St. Oeste; 13. St. Coimbra; 14. Jd. América; 15. St. Bueno; 16. Jd. Planalto; 17. 

Pq. Amazonas; 18. St. Pedro Ludovico; 19. Vila Redenção; 20. St. Sul; 21. Jd. Novo Mundo. 

Fonte: Lista Telefônica de Goiânia e Região Metropolitana – Assinantes Comerciais e Classificada. Publicar do Brasil Listas 
Telefônicas Ltda, 2006 - com modificações. 
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Figura 2 – Banca de comercialização 
de queijos e doces. Cepal da 
Vilá Abajá – feira do II 
Quadrante do Mapa de 
Goiânia - GO.  

Fonte: Arquivo pessoal.  
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Figura 3 – Amostra de queijo Minas 
frescal, exemplificando a 
forma como eram 
acondicionados no 
laboratório 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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Os queijos que compuseram a amostragem foram adquiridos e para a 

seleção observou-se as características desejadas pelo consumidor no momento da 

compra, quais sejam: coloração branco-amarelada, aroma suave e consistência 

macia. Os queijos que dispunham de carimbo do S.I.E. tiveram seus rótulos 

guardados. 

  As amostras eram colhidas antes das 10:00 horas da manhã. Uma vez 

colhidas, eram acondicionadas em caixas isotérmicas contendo gelo “reciclado” e 

transportadas ao Centro de Pesquisas em Alimentos (CPA) da Escola de Veterinária da 

UFG para análises. Aqueles queijos que não puderam ser analisados imediatamente 

foram mantidos sob refrigeração por um prazo máximo de 48 horas e em seguida 

analisados. 

    

4.2 PREPARO DAS AMOSTRAS PARA MICROBIOLOGIA 

   

  Foram pesadas assepticamente, 10 Gramas de queijo e homogeneizadas 

em Stomacher juntamente com 90 ml de Solução de Citrato de Sódio a 2% (SILVA et 

al, 2001; LEITE et al, 2005 apud WHITE et al, 1992), durante dois minutos, obtendo-

se assim, uma diluição 10-1. A partir das diluições 10-1 foram preparadas diluições 

seriadas de 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5 usando como diluente a água peptonada 0,1%. 

(BRASIL, 2002). 

 

4.3  CONTAGEM DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVO 

 

 Sobre a superfície seca do ágar Baird-Parker foi semeado 0,1 mL de cada 

diluição selecionada. Com o auxílio da alça de Drigalski ou bastão do tipo “hockey”, o 

inóculo foi espalhado cuidadosamente por toda a superfície do meio, até sua 

completa absorção. As placas foram incubadas invertidas a 36°C ± 1°C por 30 a 48 

horas. 
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 As placas selecionadas para a contagem foram aquelas que continham entre 

20 e 200 colônias. Foram selecionadas 3 a 5 UFC típicas e também atípicas, e estas 

foram inoculadas individualmente em tubos contendo caldo BHI. Foram incubadas a 

36ºC  1ºC, por 24 horas. A partir das culturas em caldo BHI efetuou-se a prova de 

coagulase (BRASIL, 2002). 
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Figura 4 – Placa de Petri com Ágar 
Baird-Parker. Setas vermelhas 
indicam algumas das várias 
UFC típicas presentes. Setas 
azuis indicam UFC atípicas de 
S. aureus. 

Fonte: NICOLAU, E. S. 
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4.3.1  PROVAS BIOQUÍMICAS 

a) PROVA DA COAGULASE  

 Foi transferido 0,3 mL de cada tubo de cultivo em caldo BHI para tubos 

esterilizados contendo 0,3 mL de plasma de coelho. 

 Foram incubados a 36ºC  1ºC, por 6 horas. A partir de 6 horas incubadas 

foi verificado a presença de coágulos de acordo com a figura 5. 

 

 

    Figura 5 - Esquema da formação do coágulo na reação da coagulase para 

                    Staphylococcus aureus 

   Fonte  Foodborne Pathogens, VARNAM & EVANS (1991) 

Reação negativa: não formação de coágulo. 

Reação 1+ : coágulo pequeno e desorganizado. 

Reação 2+ : coágulo pequeno e organizado. 

Reação 3+ : coágulo grande e organizado. 

Reação 4+ : coagulação de todo o conteúdo do tubo, que não se 

desprenderá quando o tubo for invertido.  

Quando a reação era duvidosa do tipo 1+ e 2+, a prova da coagulase foi 

repetida, partindo-se dos caldos de cultura que foram incubados a 36ºC  1ºC, e que 

haviam ultrapassado o período de 48 horas desde a sua inoculação inicial. 

Simultaneamente, foi repicado do mesmo caldo de cultura, para um tubo contendo 
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ágar estoque. Foram incubados a 36ºC  1ºC por 24 horas. Essa cultura garantirá a 

realização de futuros testes, quando necessário.  

 

Figura 6 – Tubo com resultado de teste de coagulase 

positivo. Observar (seta branca) a presença 
de coágulo no fundo do tubo, que não se 
desprende mesmo com a total inversão 
deste. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

  

Figura 7 – Tubo com resultado de teste de coagulase 

negativa. Observar a não formação de 
coágulo no fundo do tubo. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 b) PROVA DA CATALASE 

 

Com auxílio de um bastão de vidro ou pipeta Pasteur, foi retirado uma alíquota 

do cultivo em ágar estoque e transferido para uma lâmina de vidro contendo uma 

gota de peróxido de hidrogênio 3%. O inóculo foi misturado com bastão ou pipeta e 

foi observada a reação.  

O mesmo procedimento foi realizado com as culturas de referência mantidas 

em ágar estoque utilizadas para o controle positivo e negativo da prova. 

 A não formação de borbulhas indica prova negativa para catalase e a 

formação de borbulhas indica prova positiva para catalase. 

 O Staphylococcus aureus é catalase positiva (BRASIL, 2002). 

 

c) PESQUISA DA PRESENÇA DE TERMONUCLEASE 

 

Com auxílio da pipeta Pasteur, foram feitos orifícios eqüidistantes com cerca 

de 2 mm de diâmetro, no ágar para ensaio de termonuclease ou no ágar azul de 

toluidina - DNA, em placas previamente preparadas. Os tubos das culturas mantidas 

em caldo BHI foram colocados em banho-maria fervente por 15 minutos e depois foi 

preenchido completamente um orifício por cultivo a ser analisado. 

 Foram incubados a 36ºC  1ºC por 4 horas ou a 50ºC  2ºC por 2 horas 

em incubadora contendo algodão embebido em água para garantir a umidade no 

ambiente, necessária à realização da prova.  

O aparecimento de um halo rosa no ágar azul de toluidina ou de um halo de 

clarificação no ágar que contenhinha verde de metila ao redor dos orifícios, 

evidenciará uma prova positiva para termonuclease. Considerando também como 

positivas as culturas que apresentaram diâmetro superior a 1 mm. 

O Staphylococcus aureus é termonuclease positiva (BRASIL, 2002). 
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Figura 8 – Lâmina de vidro. Resultado da prova de 

Termonuclease. Observar halo róseo 
indicando resultado positivo (círculo 
vermelho). Ausência de halo nos demais 
poços da lâmina indica resultado 
negativo para a prova. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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d) TESTE O/F DA GLICOSE E MANITOL 

A partir do cultivo em caldo BHI e com o auxílio de uma agulha de platina, 

foram inoculadas por picada superficial (até metade do ágar) em dois tubos de 

ensaio contendo ágar de Hugh-Leifson acrescido do carboidrato glicose ou manitol. A 

seguir, selou-se com vaspar ou nujol esterilizados, os tubos destinados à observação 

do processo fermentativo. Ápos incubação a 37°C por 5 dias, foram considerados 

positivos aqueles tubos que tanto no processo oxidativo como no fermentativo, 

apresentavam a coloração amarela decorrente da viragem do indicador de pH azul 

de bromotimol, em meio ácido. 

 

Figura 9 – Tubos de ensaio 

exemplificando 
resultados possíveis 
para a prova da O/F 
Glicose Manitol. Tubo à 
esquerda com conteúdo 
amarelo exemplifica 
resultado positivo. Tubo 
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azul ao centro 
exemplifica resultado 
negativo. Tubo verde à 
direita representa agar 
Hugh-Leifson não 
inoculado. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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e) TESTE DA PRODUÇÃO DE ACETOÍNA 

 

A partir do cultivo em caldo BHI e com o auxílio de uma agulha de platina, as 

culturas foram inoculadas em tubos contendo 2 mL de Caldo VM/VP. Os tubos foram 

incubados a 37°C por 48 a 96 horas. A seguir, acrescentou-se aos tubos 0,6 mL de 

-naftol e 0,2 mL de hidróxido de potássio a 40%.  Agitava-se de 5 em 5 minutos, 

durante 15 minutos. O aparecimento de cor vermelha escura indica que a prova é 

positiva. Se a coloração se tornar escura, quase negra, tendendo à cor verde, a 

prova é negativa. 

Sendo que para a leitura de tal prova, sabe-se que o S. aureus é acetoína 
positivo. 

 

4.4 DETECÇÃO DA PRESENÇA DO GENE PARA A PRODUÇÃO DE 

ENTEROTOXINAS A E B 

 
As cepas que ao final da bateria de provas bioquímicas foram 

consideradas como sendo S. aureus foram novamente passadas para o caldo BHI e 

foram incubadas a 36ºC  1ºC por 24 horas. 

 A extração foi conduzida de acordo com a metodologia proposta por 

van SOOLINGEN et al. (1991), com algumas modificações. Após a incubação, 3 mL 

do caldo foram transferidos para um tubo tipo eppendorf e centrifugados a 10.000 

rpm/15 min. O sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspendido em 500 L 

de tampão Tris-EDTA (TE - 10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8,0). Para a lise da parede 

celular foram adicionados 50 l de solução de lisozima (10mg/ml), seguindo-se de 

incubação a 37°C/18h. Após esse período foram adicionados 70μl de dodecylsulfato 

de sódio a 10% incubando-se em banho-maria a 65°C/10 min. 

À solução anterior foram adicionados 100 μl de solução de cloreto de 

sódio a 5M homogenizando-se vigorosamente. Logo após a homogeneização, 80μl 
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de brometo de hexadeciltrimetilamonio a 10 % foram acrescentados e a solução 

incubada a 65°C/10min.  

Após este período, igual volume de solução de fenol: clorofórmio: álcool 

isoamílico (25:24:1) foi adicionado, homogeneizando-se por inversão, seguindo-se 

incubação a –20º/30min. Após esse período, a solução foi centrifugada a 10.000 

rpm/15min e o sobrenadante transferido para novo tubo de polipropileno. Este 

procedimento foi repetido até o desaparecimento da interface esbranquiçada. 

Após a purificação, o DNA foi precipitado com etanol absoluto. A solução 

foi incubada a -20ºC /18h e centrifugada a 10.000 rpm/30min. Esse processo de 

precipitação foi repetido duas vezes, seguido de centrifugação a 10.000 rpm/30min e 

secagem do pellet. Este foi ressuspendido em 50 L de tampão TE e acondicionado 

a 4°C por 24h para realização da eletroforese em gel de agarose a 0,8% para 

verificação da quantidade e qualidade do DNA obtido. 

Objetivando a avaliação da integridade e a determinação da concentração 

do DNA obtido, 2 L da solução de DNA de cada amostra foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 0,8% em tampão TBE (0,5X), com duração da 

corrida de aproximadamente quarenta minutos a 90 volts (V). O gel foi corado em 

uma solução de brometo de etídeo e observado em transiluminador de luz 

ultravioleta. De cada gel foi feito registro fotográfico, utilizando-se câmera fotográfica 

digital (Figura 10). 

As amostras que se apresentarem como bandas difusas ao longo do gel 

foram descartadas e novas extrações conduzidas. Foram utilizados para a reação de 

amplificação apenas os DNAs cujos fragmentos foram visualizados como faixas 

compactas na parte superior do gel. A concentração do DNA foi estimada através de 

comparação visual com diluições conhecidas do DNA de fago . 

4.4.1 TÉCNICA DE DUPLEX-PCR 

 
Para a realização de um Duplex-PCR, para a detecção de isolados 

produtores de enterotoxinas A e/ou B foi selecionado um par de iniciadores para a 
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enterotoxina A e um par para a enterotoxina B de Staphylococcus aureus 

(JOHNSON et al., 1991). 

Com o par de iniciadores para a enterotoxina A (Staphylococcus 

enterotoxin A 1 primer – SEA1 e Staphylococcus enterotoxin A 2 primer – SEA2, 

POLLARD et al, 1990 e JOHNSON et al., 1991) se obtém um produto de 

amplificação de 120 pares de base (pb) do gene codificador da enterotoxina no DNA 

do Staphylococcus aureus. Com o par de iniciadores para a enterotoxina B 

(Staphylococcus enterotoxin B 1 primer – SEB1 e Staphylococcus enterotoxin B 2 

primer – SEB2, POLLARD et al, 1990 e JOHNSON et al., 1991) espera-se obter um 

amplicon de 478 pb (QUADRO 1). As concentrações finais das soluções que compõe 

a mistura e as condições das reações encontram-se especificadas nos QUADROS 2 

e 3.  

QUADRO 2- Sequência de bases de iniciadores para enterotoxina 
A e enterotoxina B de Staphylococcus aureus. 

Pares de iniciadores Sequência de bases 

SEA1 5’ TTGGAAACGGTTAAAACGAA3’ 

SEA2 5’ GAACCTTCCCATCAAAAACA 3’ 

SEB1 5’ TCGCATCAAACTGACAAACG 3’ 

SEB2 5’ GCAGGTACTCTATAAGTGCC 3’ 

 

QUADRO 3 - Mistura da reação do Duplex-
PCR para enterotoxinas A e B de 
Staphylococcus aureus e concentrações finais 
dos reagentes. 

Reagentes Duplex-PCR 

Referência POLLARD et al, 1990 

Amplicon - A 120 pb 

Amplicon - B 478 pb 

Solução de DNA 1 g 

Cada iniciador  1 M 

DNTP 200 M 
MgCl2 1,5mM 
Tris - HCl 10mM 
KCl 50mM 
Taq DNA polimerase  2,5 U 

Volume total 50 L 
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QUADRO 4 - Condições das reações de 
Duplex-PCR para enterotoxinas A e B de 
Staphylococcus aureus. 

Protocolo Reverse/Forward 

Referência POLLARD et al, 1990 

Amplicon SEA 120 pb 
Amplicon SEB 478 pb 
Desnaturação inicial 94ºC/5min 

Ciclos: 30 
Desnaturação 94ºC/2min 
Anelamento 55ºC/1min 
Extensão 72ºC/1min 

Extensão Final 72ºC/7min 
Gel de Agarose 2% 
Voltagem de corrida 110 V 

 

         

 

 

 

         1      2      3     4     5      6     7     8     9    10   11   12   13    14 

 

       Figura 10: Eletroforese em gel de agarose a 0,8% em 0,5x 
TBE.  
                        As canaletas 1 e 14 contém o padrão de peso 
molecular  
                        λ-DNA/Hind III e as demais o DNA. 
 

Fonte: RAUECKER, 2006. 
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4. 5  DELINEAMENTO ESTATÍSTICO 

Foram utilizadas estatísticas descritivas e distribuições de freqüência e análise 

de variância do delineamento inteiramente casualizado, com a média dos 

tratamentos comparada pelo teste F (COCHRAN & COX, 1968; PIMENTEL GOMES, 

1985 e CENTENO, 1999). O modelo matemático para a análise dos dados foi dado 

por: 

Yij =  +  i + ij  

onde: 

yij: é a observação colhida numa unidade experimental que recebeu o i-ésimo 
tratamento (i = 1, 2, ..., b), no j-ésimo bloco (j = 1, 2, ..., r); 

: é a constante inerente a todas as observações (média geral); 

i: é o efeito proporcionado pelo tratamento m; e  

ij: é o efeito aleatório (erro) na unidade experimental observada. 

 Neste modelo conhecemos apenas os valores observados, os termos do 
segundo membro não conhecemos mas podemos estimá-los como se segue. 

  

4.5.1. SOMA DE QUADRADO TOTAL 
             

                  b    

SQtotal =  (yij)
2 – (y..)

2/n 

                  i=1  

 

 

4.5.2. SOMA DE QUADRADO DE TRATAMENTOS                                                             

                                        b    

SQtratamentos = [  (yi.)
2]/r – (y..)

2/n 

                             i=1 
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4.5.3. SOMA DE QUADRADO DOS ERROS 

SQerro = SQtotal – SQtratamentos  

 

Através destes parâmetros foi feito um quadro de análise de variância (Quadro 
5) 

QUADRO 5. Análise de variância para experimento em delineamento 
inteiramente casualizados 

F.V. G.L. SQ QM F 

Tratament
os 

b – 1 SQtratamentos SQTrat/GLTrat QMTrat./QMErro 

Erros (b – 1)(r – 
1) 

SQtotal – SQtrat SQErro/GLErro - 

Total br – 1  SQtotal - - 

Legenda: F.V.: fonte de variação; G.L.: grau de liberdade; SQ: soma de quadrado; QM: quadrado médio;  

F: teste F. 
  

Tais procedimentos estatísticos foram empregados na análise biométrica do 

experimento, tanto na comparação entre quadrantes como nas comparações entre 

feiras dentro de cada quadrante, e os dados foram tabulados em um quadro auxiliar 

(Quadro 6) 

QUADRO 6. Medidas das variáveis quantitativas na comparação de queijos Minas 

frescal e padrão quanto a contaminação com Staphylococcus aureus. 

Tratamentos Repetições yi. 
1 2 3 ... r 

1 Y11 Y12 Y13 ... Y1r Yi. 

2 Y21 Y22 Y23 ... Y2r Yi. 

3 Y31 Y32 Y33 ... Y3r Yi. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
b Yb1 Yb2 Yb3 ... Ybr Y.. 

 
  

4.3.5. COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS TRATAMENTOS 
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Para as comparações entre as médias das variáveis estudadas, utilizou-se o 

teste de Tukey (CENTENO, 1999), onde o modelo matemático é dado por,  = 

qn;GLerro (QMerro/r)
1/2 sendo qn;GLerro a amplitude total estudentizada, cujo valor é 

tabelado, em função do numero de tratamentos e o Grau de Liberdade do erro e r  é 

o numero de repetições. Isso resulta na estatística calculado que é comparado com o 

valor do contraste ao nível  de 5%. Onde a significância e dada por: XA - XB   

implica dizer que existe diferença significativa entre as duas médias, ou senão, XA - 

XB <  implica que não existe diferença significativa entre as duas médias. 

Estes, então, foram os testes estatísticos utilizados nas analises dos dados de 

cada variável estudada. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. RESULTADOS DAS CONTAGENS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM 

QUEIJOS MINAS POR QUADRANTES DO MAPA DE GOIÂNIA-GO 

A variável, contagem de Staphylococcus aureus em queijos, foi analisada 

levando em consideração quatro quadrantes (Q I, Q II, Q III e Q IV) do mapa de 

Goiânia. De cada quadrante, os resultados das contagens e seus valores médios 

podem ser visualizados nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. A análise de variância pode ser 

visualizados nas Tabelas 5. 

Tabela 1 - Resultados das contagens de Staphylococcus aureus (UFC/g) em queijos 

Minas frescal e padrão, colhidos em feiras-livres situadas no quadrante I 

e valores médios. Goiânia-GO, 2005 

Quadrante I 

Feiras 
Tipos de Queijo 

Minas frescal Minas padrão 

Vila Nova 
<1,0 X 10 6,3 X 104 

<1,0 X 10 2,4 X 106 

xVila Nova <1,0 x 101 3,9 x 105 

Vila Pedroso 
4,0 X 105 1,5 X 106 

3,4 X 105 1,8 X 106 

xVila Pedroso 3,7 x 105  1,6 x 106  

Bairro Feliz 
2,2 X 105 4,1 X 105 

1,7 X 105 5,4 X 104 

xBairro Feliz 1,9 x 105  1,5 x 106  

Jd. Lageado 
1,5 X 106 <1,0 X 10 

4,7 X 106 1,4 X 105 

xJd. Lageado 2,6 x 106  1,1 x 103  

St. Palmito 
8,0 X 105 9,3 X 106 

3,7 X 105 3,4 X 105 

xSt. Palmito 5,4 x 105  1,8 x 106 

XG do quadrante 6,2 x 104  1,8 x 105 
Legenda: xy: média da feira “y”; XG: Média geral de todas as observações. 

 

 

 

 

 
Valor dentro do parâmetro preconizado na legislação nacional para contagem de Staphylococcus coagulase positivo 
(BRASIL, 2001) 
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Tabela 2 - Resultados das contagens de Staphylococcus aureus (UFC/g) em queijos 

Minas frescal e padrão, colhidos em feiras-livres situadas no quadrante II 

e valores médios. Goiânia-GO, 2005. 

Quadrante II 

Feiras 
Tipos de Queijo 

Minas frescal Minas padrão 

St. Coimbra 
2,2 X 104 <1,0 X 10 

<1,0 X 10 1,0 X 105 

xSetor Coimbra 4,4 x 102  9,5 x 102  

Vila Abajá 
1,2 X 105 9,0 X 105 

2,4 X 105 <1,0 X 10 

xVila Abajá 1,7 x 105 2,8 x 103 

St. Aeroporto 
3,4 X 105 <1,0 X 10 

4,3 X105 <1,0 X 10 

xSetor Aeroporto 4,1 x 105  1,0 x 101  

Criméia Oeste 
5,0 X 104 4,0 X 104 

4,3 X 102 2,2 X 105 
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Legenda: xy: média da feira “y”; XG: Média geral de todas as observações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Resultados das contagens de Staphylococcus aureus (UFC/g) em queijos 

Minas frescal e padrão, colhidos em feiras-livres situadas no quadrante III 

e valores médios. Goiânia-GO, 2005 

 

Quadrante III 

Feiras 
Tipos de Queijo 

Minas frescal Minas padrão 

Dom Bosco (St. Oeste) 
<1,0 X 10 1,1 X 107 

8,8 X 103 2,2 X 104 

xDom Bosco 2,8 x 102 4,9 x 105 

Vila Canãa 
2,1 X 104 1,0 X 106 

3,5 X 104 2,1 X 105 

xvila Canãa 8,6 x 104 4,6 x 105 

Jd. Planalto 
1,4 X 103 2,0 X 106 

2,2 X 105 <1,0 X 10 

xJd.Planalto 1,7 x 104 4,2 x 103 

Cepal Jd. América 
4,0 X 102 1,9 X 106 

4,0 X 105 <1,0 X 10 

xCriméia Oeste 4,6 x 103  9,3 x 104  

Setor Urias Magalhães 
1,6 X 106 <1,0 X 10 

1,5 X 105 1,0 X 104 

xSetor Urias Magalhães 4,9 x 106  3,0 x 102  

Balneário Meia-Ponte 
2,8 X 106 6,1 X 106 

3,3 X 105 <1,0 X 10 

xSetor Balneário Meia Ponte 9,6 x 105  7,4 x 103  

XG do quadrante 6,4 x 104  1,3 x 103  

 
Valor dentro do parâmetro preconizado na legislação nacional para contagem de Staphylococcus coagulase positivo 
(BRASIL, 2001) 
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xCepal Jd. América 1,3 x 104 4,1 x 103 

St. Bueno 
1,2 X 105 6,8 X 103 

<1,0 X 10 <1,0 X 10 

xSetor Bueno 1,0 x 103  2,5 x 102  

Pq Amazonas 
<1,0 X 10 4,2 X 106 

3,9 X 104 <1,0 X 10 

xPq Amazonas 6,0 x 102  6,1 x 103  

XG do quadrante 3,9 x 103  1,3 x 104 

Legenda: xy: média da feira “y”; XG: Média geral de todas as observações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 4 - Resultados das contagens de Staphylococcus aureus (UFC/g) em queijos 

Minas frescal e padrão, colhidos em feiras-livres situadas no quadrante 

IV e valores médios. Goiânia-GO, 2005 

 

Quadrante IV 

Feiras 
Tipos de Queijo 

Minas frescal Minas padrão 

Jd. Novo Mundo 
9,6 X 104 <1,0 X 10 

5,4 X 104 2,1 X 103 

xJd.Novo Mundo 7,2 x 104  1,4 x 102  

Cepal St. Sul 
4,0 X 105 <1,0 X 10 

<1,0 X 10 <1,0 X 10 

xCepal St.Sul 1,9 x 103  1,0 x 101  

 
Valor dentro do parâmetro preconizado na legislação nacional para contagem de Staphylococcus coagulase positivo 
(BRASIL, 2001) 
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Vila Redenção 
4,3 X106 1,0 X 105 

1,2 X 108 <1,0 X 10 

xVila Redenção 2,3 x 107  9,4 x 102  

St. Pedro Ludovico 
1,13 X 106 <1,0 X 10 

<1,0 X 10 1,0 X 106 

xSt.Pedro Ludovico 3,1 x 103 3,0 x 103 

XG do quadrante 5,6 x 104  2,43 x 102  

 Legenda: xy: média da feira “y”; XG: Média geral de todas as observações. 

  
Valor dentro do parâmetro preconizado na legislação nacional para contagem de Staphylococcus coagulase positivo 
(BRASIL, 2001) 



 

 

55 

Tabela 5 – Análise de Variância para a contagem de Staphylococcus aureus (UFC/g) 

em queijo Minas frescal e padrão colhidos em feiras-livres na cidade de 

Goiânia-GO em cada um dos quadrantes e entre quadrantes. 

FV GL 
Quadrado Médio 

Minas frescal Minas padrão 

Quadrante 1 

Feiras 4 9,3801 ** 3,9913 
Resíduo 5 0,1944 2,0660 
CV 4,1067 26,81 
XG 6,3 x 104 1,8 x 105 

Quadrante 2 

Feiras 5 3,5407 3,6166 
Resíduo 6 1,4563 6,9648 
CV 25,0811 84,0423 
XG 9,3 x 104 1,3 x 103 

Quadrante 3 

Feiras 5 1,4199 3,3252 
Resíduo 6 4,3394 8,6204 
CV 59,2738 70,8076 
XG 3,8 x 103 1,3 x 104 

Quadrante 4 

Feiras 3 6,9347 2,3907 
Resíduo 4 6,1069 5,7991 
CV 51,9144 99,7041 
XG 5,6 x 104 2,5 x 102 

FV: Fonte de variação; GL:Grau de liberdade; CV: Coeficiente de variação; XG: Média 
geral de todas as observações; * e **: Significativos a 5% e 1% respectivamente. 
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Tabela 6 – Valores médios de contagem de Staphylococcus aureus (UFC/g) em 

queijo Minas frescal e padrão colhidos em feiras-livres na cidade de 

Goiânia, 2005. 

Local Tipo de Queijo 

 Minas frescal Minas padrão 

Quadrante I 

Jardim Lageado 2,6 x 106 a 1,1 x 103 a 
Setor Palmito    5,4 x 105 ab 1,8 x 106 a 
Vila Pedroso 3,7 x 105 b 1,6 x 106 a 
Bairro Feliz 1,9 x 105 b 1,5 x 106 a 
Vila Nova 1,0 x 101 c 3,9 x 105 a 

Quadrante II 

Setor Balneário Meia Ponte 9,6 x 105 a 7,4 x 103 a 
Setor Urias 4,9 x 106 a 3,0 x 102 a 

Setor Aeroporto 4,1 x 105 a 1,0 x 101 a 
Vila Abajá 1,7 x 105 a 2,8 x 103 a 

Criméia Oeste 4,6 x 103 a 9,3 x 104 a 
Setor Coimbra 4,4 x 102 a 9,5 x 102 a 

Quadrante III 

Cepal do Jardim América 1,3 x 104 a 4,1 x 103 a 
Jardim Planalto 1,7 x 104 a 4,2 x 103 a 

Setor Bueno 1,0 x 103 a 2,5 x 102 a 
Vila Canãa 8,6 x 104 a 4,6 x 105 a 

Parque Amazonas 6,0 x 102 a 6,1 x 103 a 
Dom Bosco (Setor Oeste) 2,8 x 102 a 4,9 x 105 a 

Quadrante IV 

Vila Redenção 2,3 x 107 a 9,4 x 102 a 
Setor Pedro Ludovico 3,1 x 103 a 3,0 x 103 a 

Cepal do Setor Sul 1,9 x 103 a 1,0 x 101 a 
Jardim Novo Mundo 7,2 x 104 a 1,4 x 102 a 

Entre Quadrantes 

Quadrante I 6,3 x 104 a 1,8 x 105 a 
Quadrante II 9,3 x 104 a 1,3 x 103 b 
Quadrante III 3,8 x 103 a   1,3 x 104 ab 
Quadrante IV 5,6 x 104 a 2,5 x 102 b 

Obs: Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si (teste t para 
múltiplas médias, 5%). 
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Com relação ao quadrante I (Tabela 1 e 5) nota-se que houve diferença 

significativa (p<0,05) entre as feiras estudadas para o queijo Minas frescal. A feira 

que apresentou a melhor qualidade microbiológica quanto à contagem de 

Staphylococcus aureus foi a feira do bairro Vila Nova, com média de 1,0 x 101 UFC/g. 

Neste quadrante, a feira com queijos frescais com maior contaminação por S. aureus 

foi a do Jardim Lageado com contagem média de 2,6 x 106 UFC/g. Embora a feira do 

Jardim Lageado apresente contagem média mais elevada, a feira do Setor Palmito, 

com contagem média de 5,4 x 105 UFC/g é a única feira do quadrante a ter valor 

médio não deferindo estatisticamente desta. Sendo, porém importante enfatizar que 

se excetuando os queijos Minas frescal coletados no Setor Vila Nova, todas as 

demais amostras tinham contagens em níveis passíveis de causar intoxicação por 

Staphylococcus aureus (acima de 105 UFC/g).   

Ainda concernente ao quadrante I, mas em relação aos queijos Minas 

padrão não houve diferença significativa (p>0,05) entre as feiras. Para o Minas 

padrão, neste quadrante, a feira de melhor qualidade microbiológica foi a situada no 

Jardim Lageado com média de 1,1 x 103 UFC/g. Neste quadrante as únicas amostras 

de queijo Minas padrão com valores de contagens individuais que apresentavam 

pouco risco de intoxicação estafilocócica foram:  Jardim Lageado (< 1,0 x 101 UFC/g), 

Bairro Feliz (5,4 x 104 UFC/g) e  Setor Vila Nova (6,3 x 104 UFC/g), sendo que as 

demais representavam risco ao consumidor com valores de contagem de 

Staphylococcus coagulase positivo acima do valor necessário a produção de  

enterotoxina. 

No quadrante II (Tabela 2 e 5) pode ser observado que tanto para o queijo 

Minas frescal quanto para o Minas padrão não foi observada diferença significativa 

(P > 0,05) entre as feiras. Com relação ao queijo Minas frescal, a feira de melhor 

qualidade microbiológica considerando-se a contagem de Staphylococcus aureus, foi 
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a do Setor Coimbra, com contagem média de 4,4 x 102 UFC/g. As amostras de queijo 

frescal coletadas neste setor (2,2 x 104 UFC/g e < 1,0 x 10 UFC/g) e aquelas 

coletadas no Setor Criméia Oeste (5,0 x 104 UFC/g e 4,3 x 102 UFC/g) foram as 

únicas a ter contagens que representam baixo risco ao consumidor de intoxicação 

alimentar por Staphylococcus aureus. Sendo que a amostra com contagem de 4,3 x 

102 UFC/g (Setor Criméia Oeste) foi a de melhor qualidade microbiológica para a 

contagem de S.aureus. A amostra de Minas frescal de pior qualidade microbiológica 

neste quadrante foi colhida em banca do Setor Balneário Meia-Ponte, com contagem 

de 2,8 x 106 UFC/g, embora este valor não tenham diferido significativamente dos 

demais (Tabela 6).  

Já em referência aos queijos Minas padrão coletados no quadrante II, a feira 

de melhor qualidade microbiológica foi a do Setor Aeroporto com média de 1,0 x 101 

UFC/g, onde ambas amostras deste tipo de queijo tinham contagens de 

Staphylococcus coagulase positivo com baixo risco de causar intoxicação, fato 

também observado em ambas amostras coletadas no Setor Urias Magalhães e em 

pelo uma amostra das demais feiras deste quadrante.  

No quadrante III, (Tabela 3 e 5) constata-se que não houve diferença 

significativa (P>0,05) tanto para o queijo Minas frescal quanto para o Minas padrão. 

Para o Minas frescal, a feira de melhor qualidade foi a feira Dom Bosco (Setor Oeste) 

com média de 2,8 x 102 UFC/g, onde as duas amostras coletadas representaram 

baixo risco de intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus, fato observado 

também nas feiras da Vila Canaã e do Parque Amazonas.  Na comparação dos 

queijos Minas padrão, a feira de melhor qualidade foi a do Setor Bueno com média 

de 2,5 x 102 UFC/g, a única feira deste quadrante a ter ambas amostras deste tipo de 

produto representando baixo risco de contaminação alimentar estafilocócica, sendo 

que as amostras de queijo Minas padrão coletados em feiras da Vila Canaã tinham 

contagens passíveis de causar intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus. 

Para as comparações das feiras do quadrante IV (Tabela 5 e 6) não foi 

observada diferença significativa (P> 0,05) para o queijo Minas frescal. Neste caso a 

feira de melhor qualidade foi a do Jardim Novo Mundo, com média de 7,2 x 104 

UFC/g, sendo este bairro o único deste quadrante a ter amostras todas as amostras 
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de queijo fresco contaminadas em níveis que representavam baixo risco de causar 

intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus. Neste quadrante foi encontrada a 

maior contaminação média dentre todas as observações: 2,3 x 107 UFC/g em queijos 

frescos colhidos na feira da Vila Redenção, embora estes resultados não difiram 

significativamente das outras feiras do quadrante.  

Ainda abordando dados coletados para o quadrante VI, para o queijo Minas 

padrão não foi observada diferença significativa (P>0,05) entre as feiras deste 

quadrante, sendo que embora tenha sido observadas elevadas contagens isoladas 

(Vila Redenção – 1,0 x 105 UFC/g e Setor Pedro Ludovico - 1,0 x 106 UFC/g), 

passíveis de causar intoxicação, neste quadrante observou-se a menores médias de 

contaminação em queijos Minas Padrão. 

Observa-se na Tabela 6, na comparação entre quadrantes que não há 

diferença significativa (P>0,05) na comparação dentre queijos Minas frescal entre os 

quatro quadrantes (Tabela 6). Para este tipo de queijo, a maior contaminação por 

Staphylococcus coagulase positivo, com média de 9,3 x 104 UFC/g, foi apresentada 

no quadrante II. Já o queijo Minas padrão apresentou diferença significativa (P>0,05) 

entre os quadrantes. Sendo os quadrantes I e III os mais contaminados, com médias 

de 1,8 x 105 UFC/g e 1,3 x 104 UFC/g, respectivamente e o quadrante I o único a 

diferir dos demais. 

Analisando ainda os valores médios de cada quadrante, observa-se que os 

queijos Minas padrão tiveram contagens superiores aos queijos Minas frescal, no 

quadrante I e III. Embora o processo de cura provoque uma redução da maioria das 

bactérias viáveis presentes no queijo, é preciso enfatizar que este processo pode 

não ser suficiente para controlar microrganismos patogênicos (ALTEKRUSE et al, 

1998), fato este aqui evidenciado. Mesmo porque o tempo de cura do Minas padrão 

é um processo relativamente curto (20 dias) em comparação à outros queijos 

curados, como o parmesão, por exemplo, que tem um tempo de maturação médio de 

6 meses (BRESSAN, 2002). 

O processo de cura do queijo (Minas padrão) deveria ser realizado sob 

condições de refrigeração, mas inúmeras vezes não é conduzido desta forma. Além 
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disso, pelo fato de ser um queijo maturado, invariavelmente este produto é 

submetido a condições de armazenagem inadequadas e mantido no mercado por 

longos períodos, uma vez que o processo de decomposição é menos visível do que 

aquele observado nos produtos frescais. 

 

5.2    ANÁLISE DAS CONTAGENS DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE 

POSITIVO DE QUEIJOS MINAS FRESCAL E PADRÃO EM RELAÇÃO AOS 

PARÂMETROS DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO 

 

De acordo com o teor de umidade dos queijos, os valores de tolerância para a 

contagem de Staphylococcus coagulase positivo podem variar. Para queijos de muito 

alta umidade, característica no qual se enquadra o queijo Minas frescal, os valores 

de tolerância são de 5,0 x 102 UFC/g. Já para os queijos de alta umidade, dentre 

eles, o queijo Minas padrão, os valores de tolerância para contagem de 

Staphylococcus coagulase positivo são de 5,0 x 103 UFC/g (BRASIL, 2001). 

Considerando estas informações, pode-se observar que os queijos Minas 

analisados no presente estudo, tanto os comercializados frescos quanto os que 

passaram pelo processo de cura estão em sua grande maioria em desacordo com os 

padrões aceitáveis para contagem de Staphylococcus coagulase positivo, definidos 

para alimentos, da ANVISA (BRASIL, 2001). 

Ao analisar as contagens obtidas no quadrante I (Tabela 1), observa-se que 

90% dos queijos Minas padrão estão em desacordo com o padrão, segundo a 

legislação nacional. Apenas um queijo Minas padrão (10%), coletado na feira do Jd. 

Lageado se encontrava em acordo com o padrão da ANVISA (BRASIL, 2001). 

Dentre os queijos frescais, apenas dois queijos (20%) apresentavam contagens 

inferiores aos valores de tolerância, sendo estes produtos adquiridos em uma mesma 

feira, a do Setor Vila Nova. 

No quadrante II (Tabela 2), dos 12 queijos Minas frescal analisados desta 

região, apenas 2 (16,6%) se encontravam em acordo com os padrões estabelecidos. 
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Já para os queijos Minas padrão, 6 (50%) foram considerados aceitáveis para o 

consumo em relação à contagens de Staphylococcus coagulase positivo. 

No que se refere ao quadrante III (Tabela 3), tanto para o queijo Minas frescal 

quanto para o Minas padrão, a porcentagem de queijos que se adequaram à 

legislação foi de 33,33% (4 queijos Minas padrão e 4 queijos Minas frescal, num total 

de 12 amostras analisadas). Apesar da proporção igual de adequação à legislação 

para ambos os queijos neste quadrante, em apenas uma das bancas da feira do 

Setor Bueno os dois tipos de queijo apresentaram concomitantemente qualidade 

microbiológica em acordo com o padrão determinado pela legislação nacional para 

Staphylococcus coagulase positivo (ANVISA, 2001).  Neste quadrante observou-se a 

maior percentagem de frescais com contagem em acordo com a legislação. 

No quadrante IV foram encontrados os melhores resultados para queijos 

curados (Tabela 4). Dos 8 queijos Minas frescal colhidos neste quadrante, 2 (25%) 

foram considerados aceitáveis para o consumo. Para os queijos Minas padrão, a 

porcentagem de produtos aceitáveis para o consumo foi de 75% (6 queijos de um 

total de 8 produtos colhidos). Nesta região, a feira localizada no Cepal do Setor Sul 

foi a única a dispor de uma banca onde simultaneamente, as análises dos queijos 

Minas frescal e padrão estavam conforme a legislação. 

De um modo geral, do total de 42 queijos Minas frescal colhidos, apenas 10 

(23,8%) tinham contagens de Staphylococcus coagulase positivo em acordo com os 

limites estabelecidos pela ANVISA.  

Dados semelhantes foram observados em queijos Minas frescal colhidos em 

supermercados do Rio de Janeiro, neste experimento o Staphylococcus aureus foi 

isolado em 20% das 45 amostras analisadas (ARAÚJO et al, 2002).  

Ainda com base nos resultados obtidos no presente estudo, observa-se que 

os queijos Minas frescal comercializados em Goiânia-GO estão em melhores 

condições microbiológicas dos que os comercializados em Cuiabá-MT, uma vez que 

96,67% dos queijos analisados por LOGUERCIO & ALEIXO (2001) na capital mato-

grossense tinham contagens de Staphylococcus aureus superiores a 103 UFC/g. 

Apesar de terem conduzido trabalho com queijo de Coalho, LEITE JÚNIOR et 

al (2000) encontraram para a contagem presuntiva de S. aureus valores médios na 
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ordem de 105, indicando uma elevada contaminação deste tipo de produto e 

classificando 100% das amostras analisadas como inaceitáveis para o consumo. 

ALMEIDA FILHO & NADER FILHO (2003) ao analisarem queijos Minas frescal 

que se encontravam à venda no comércio varejista de Poço de Caldas-MG, 

observaram que 50% das 40 amostras analisadas apresentavam contagens de 

Staphylococccus aureus superiores a 103 UFC/g revelando uma melhor qualidade 

em relação aos queijos comercializados em Goiânia-GO. 

Ao analisar queijos Minas frescal comercializados no mercado Municipal de 

Campo Grande-MS, CÂMARA et al (2002) identificaram que nesta capital, dentre os 

queijos ali comercializados, 70% das amostras tinham valores de contagens 

superiores a 103 UFC/g, revelando-se assim, uma pior qualidade do queijo frescal 

comercializado na capital goiana do que aquele comercializado na capital sul-mato-

grossense. 

Já em relação aos queijos Minas padrão, das 42 amostras colhidas, 17 

(40,47%) foram consideradas aceitáveis para o consumo. Um fato que corroborou 

para caracterização destes dados foi a grande quantidade deste tipo de queijo (16 

amostras) com contagens inferiores a 10 UFC/g. 

 

 

5.3. RELAÇÃO ENTRE QUEIJOS COM E SEM REGISTRO NO S.I.E. (SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO ESTADUAL) 

 

Após a coleta das amostras, as embalagens que possuíam o carimbo do 

S.I.E. foram mantidas e numeradas. Apenas um produto curado tinha carimbo de 

inspeção, este pequeno número de amostra de queijo Minas padrão adquirida com 

carimbo do S.I.E.-GO impossibilitou a comparação entre queijos Minas padrão com e 

sem registro no S.I.E.. Já entre os queijos Minas frescal, 18 (42,85%) deles eram 

comercializados com o carimbo do S.I.E. (Tabela 7) 
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Tabela 7 – Contagens de Staphylococcus aureus (UFC/g) de Queijos Minas frescal 

comercializados com e sem carimbo do S.I.E.-GO em feiras-livres de Goiânia – GO, 

2005. 

 Bairro 

Minas frescal 

comercializados com carimbo 

do S.I.E.-GO 

Minas frescal 

comercializados sem carimbo 

do S.I.E.-GO 

Quadrante 

I 

Bairro Feliz 1,7 X 105 2,2 X 105 

Vila Nova 
--- <1,0 X 10 

--- <1,0 X 10 

Vila Pedroso 
--- 4,0 X 105 

--- 3,4 X 105 

Jd. Lageado 
--- 1,5 X 106 

--- 4,7 X 106 

St. Palmito 
--- 8,0 X 105 

--- 3,7 X 105 

 

Quadrante 

II 

 

 

St. Coimbra <1,0 X 10 2,2 X 104 

Vila Abajá 1,2 X 105 2,4 X 105 

St. Aeroporto 4,3 X105 4,0 X 105 

Criméia Oeste 
5,0 X 104 --- 

4,3 X 102 --- 

Setor Urias 
Magalhães 

1,6 X 106 1,5 X 105 

Balneário 
Meia-Ponte 

2,8 X 106 3,3 X 105 

Quadrante 

III 

Dom Bosco 
(St. Oeste) 

 

<1,0 X 10 --- 

8,8 X 103 --- 

Pq Amazonas 
 

<1,0 X 10 --- 

3,9 X 104 --- 

Vila Canãa 
--- 2,1 X 104 

--- 3,5 X 104 

Jd. Planalto 
--- 1,4 X 103 

--- 2,2 X 105 

Cepal Jd. 
América 

--- 4,0 X 102 

--- 4,0 X 105 

St. Bueno 
--- 1,2 X 105 

--- <1,0 X 10 

Quadrante 

IV 

Jd. Novo 
Mundo 

9,6 X 104 5,4 X 104 

St. Pedro 
Ludovico 

1,1 X 106 <1,0 X 10 

Cepal St. Sul 
--- 4,0 X 105 

--- <1,0 X 10 

Vila Redenção --- 4,3 X106 
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--- 1,2 X 108 

XG de queijos com S.I.E. 1,5 x 104 3,2 x 104 
XG: Média geral de todas as observações 

 

Tabela 8 - Comparação entre médias de contagens de Staphylococcus coagulase 

positivo de queijos tipo minas frescal com e sem registro no Serviço de 

Inspeção Estadual de Goiás. Goiânia-GO, 2005. 

Parâmetros 
Queijo Minas frescal 

Com S.I.E. Sem S.I.E. 

Média 1,5 x 104 UFC/g 3,2 x 104 UFC/g 

Teste t P = 0,3127 

 

Analisando a tabela 8 nota-se que não houve diferença significativa entre os 

queijos com e sem registro no S.I.E.-GO. Pode-se afirmar, portanto que os queijos 

não fiscalizados ou aqueles submetidos ao S.I.E. não diferem significativamente 

(P>0,05) entre si.  

Por outro lado, em relação aos valores médios, observa-se que queijos com 

fiscalização do S.I.E. tendem a ter uma menor contaminação por S. aureus (1,5 x 104 

UFC/g) do que queijos sem fiscalização (3,2 x 104 UFC/g), revelando, assim, a 

necessidade de melhorias na qualidade dos serviços prestados pelo S.I.E./GO, e 

destacando a importância do agente fiscalizador na melhoria da qualidade 

bacteriológica dos queijos comercializados em Goiânia-GO. 

ISEPON et al (2003) evidenciaram em seu estudo a má qualidade 

microbiológica de queijos Minas frescal com regulamentação do Serviço de Inspeção 

Federal. 

Esses dados evidenciam a necessidade urgente de um Serviço de Inspeção, 

tanto Estadual quanto Federal mais atuante e eficiente. 
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5.4 RESULTADO DAS REAÇÕES EM CADEIA EM POLIMERASE (PCR) PARA 

A DETECÇÃO DOS GENES PARA A PRODUÇÃO DE ENTEROTOXINA A E B. 

 

Dos 163 isolados de Staphylococcus coagulase positivo que foram analisados 

no presente experimento, 84 (51,53%) foram positivos para as provas bioquímicas 

que os caracterizaram como Staphylococcus aureus, sendo importante salientar que 

a prova da coagulase era realizada como triagem. 

LEITE JÚNIOR et al (2000), analisando queijo de Coalho, encontraram 

porcentagem de Staphylococcus coagulase positivo bastante inferior à encontrada 

neste estudo. Das 31 colônias típicas e atípicas por eles isoladas, apenas 3 (9,7%) 

foram coagulase positivo. 

 Devido a problemas de contaminação de alguns isolados, do total (84 cepas) 

de Staphylococcus aureus, apenas 53 cepas (63,09%) foram testadas para a 

detecção de genes para a produção de enterotoxina A e B. 

Os isolados testados e positivos para a presença do gene pesquisado 

perfizeram um total de 5/53 (9,43%) (Figura 11). Esta relação é semelhante a 

encontrada por NICOLAU (2000), que  testou 132 isolados e verificou que apenas 13 

(9,84%) eram capazes de produzir enterotoxina. 

LEE et al (1998) encontraram percentagens ainda mais baixas de S. aureus 

com presença de genes produtores de enterotoxina, especialmente quando os 

isolados se originaram de leite coletado na região centro sul de Idaho (Estados 

Unidos). Nenhum com gene para a produção de SE foi identificado, usando-se a 

técnica de PCR. 

Contudo, SILVA et al (2005), analisando vários tipos de alimentos (queijos, 

bolos confeitados, produtos cárneos e refeições prontas) encontraram porcentagem 

de 49,10% de amostras positivas para a presença de enterotoxinas, valores estes 

muito acima dos encontrados no presente trabalho. 

ADESYUM et al (1997) analisaram amostras de leite de tanques de expansão 

e verificaram que dos isolados de S.aureus, 42,9% eram produtoras de enterotoxina 

SEA, SEB, SEC, SED ou combinação destas.  A técnica utilizada foi a de aglutinação 

passiva reversa em látex (SET-RPLA – Oxoid ). 
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Sabe-se que cerca de 95% dos surtos de toxinfecção estafilocócica são 

causadas por SEs dos tipos SEA a SEE ( OMOE, 2002 apud BERGDOLL, 1983). A 

realização de testes somente para as SEA e SEB é justificada por ADESYUM et al 

(1997), as SEA e SEB foram as mais freqüentes, com percentagens de 25,4% e 

21,1%, respectivamente. Em relação à freqüência de SEA e SEB, SILVA et al (2005) 

encontraram porcentagens de 62,90% e 51,85%, respectivamente. NICOLAU (2000) 

também encontrou SEA e SEB como as mais freqüentes: das 13 cepas identificadas 

como enterotoxigênicas, 8 (61,5%) produziram SEA e 3 (23,1%) produziam SEB. 

 Em trabalho conduzido por HOLECKOVA et al (2002), a habilidade de 

sintetizar enterotoxinas foi encontrada em 39,2% de 51 isolados analisados. Neste 

trabalho, a enterotoxina mais freqüentemente produzida foi a SEB – 12 cepas 

produtoras (23,5%), enquanto SEA foi sintetizada por apenas 3 cepas perfazendo um 

total de 5,9% de cepas produtoras deste tipo de enterotoxina. Neste trabalho, as 

técnicas para detecção de enterotoxina utilizadas foram: radioimunoensaio (RIA); 

PCR e hibridização dot-blot, entre as quais não houve diferença de sensibilidade. 

 KWON et al (2004), ao analisarem 141 isolados de Staphylococcus aureus, 

obtidos de amostras de abatedouro, encontraram 27 (19,14%) de amostras 

enterotoxigênicas.  Neste estudo, as enterotoxinas mais freqüentes foram: SEI 

(74%), seguida da SEA presente em 30% das amostras analisadas e SEH com 

porcertagem de 4%. 

 Com base nos dados apresentados, pode-se observar que as porcentagens 

de Staphylococcus aureus enterotoxigênicos é bastante variável, bem como os tipos 

de enterotoxinas mais freqüentes.  

No presente trabalho, encontrou-se a presença do gene para a produção de 

enterotoxina A em apenas duas cepas, pertencentes à queijos Minas frescal, com 

contagens de 2,4 x 105 UFC/g (Vila Abajá) e 4,3 x 106 UFC/g (Vila Redenção)(Tabela 

9). 

As três amostras que albergavam isolados potencialmente produtores de 

enterotoxina B foram colhidas nas feiras do Setor Coimbra, Setor Palmito e Vila 

Abajá. Todas eram amostras de queijo Minas frescal e tinham contagens de 
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Staphylococcus coagulase positivo de 2,2 x 104 UFC/g; 3,7 x 105 UFC/g; 1,2 x 105 

UFC/g, respectivamente (Tabela 10). 

Os dados supracitados evidenciam uma moderada porcentagem de isolados 

enterotoxigênicos encontrados no presente estudo, através da técnica de PCR, 

quando comparados com alguns trabalhos aqui citados. Porém, é importante 

ressaltar a que os autores são unânimes ao abordar a acurada sensibilidade da 

técnica de PCR e suas derivações (JOHNSON et al, 1991; LEE et al, 1998; KWON et 

al, 2004). 

Porém, ao avaliar as contagens de Staphylococcus coagulase positivo dos 

produtos dos quais obteve-se cepas potencialmente produtoras de enterotoxina A e 

B, pode-se afirmar que 4 (80%) destes produtos representavam risco iminente à 

saúde pública, uma vez os valores destas contagens estavam muito próximos aos 

requeridos (superior a 105 UFC/g) pelas cepas enterotoxigências para a produção de 

enterotoxina (ALMEIDA FILHO & NADER FILHO, 2003). 

Porém de acordo com VERAS et al. (2003), até mesmo contagens inferiores, 

tais como 6,0 x 103 UFC/g já foram relatadas como causadoras de sintomas de 

intoxicação, tais como vômito, diarréia e nauséas. Com base nestas informações, 

pode-se associar risco à saúde pública a todas as amostras onde foram detectadas 

cepas enterotoxigênicas neste estudo, inclusive ao queijo coletado no Setor Coimbra, 

com contagem de 2,2 x 104 UFC/g. 

 

 
Tabela 9 – Amostras positivas para a presença de Staphylococcus aureus portadores 

do gene para a produção de enterotoxina A, analisadas através da 

técnica de PCR. Goiânia-GO, 2005 

Amostras positivas para 
presença do Gene de 

Enterotoxina A 

Contagem da 
amostra em UFC/g 

Tipo de 
Queijo 

Local de 
Coleta 

2,4 x 105 Minas 
frescal 

Vila Abajá 

4,3 x 106 Minas 
frescal 

Vila 
Redenção 
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Tabela 10 – Amostras positivas para a presença de Staphylococcus aureus 

portadores do gene para a produção de enterotoxina B, analisadas 

através da técnica de PCR. Goiânia-GO, 2005. 

Amostras positivas para 
presença do Gene de 

Enterotoxina B 

Contagem da 
amostra em UFC/g 

Tipo de 
Queijo 

Local de 
Coleta 

2,2 x 104 Minas 
frescal 

Setor 
Coimbra 

3,7 x 105 Minas 
frescal 

Setor 
Palmito 

1,2 x 105 Minas 
frescal 

Vila Abajá 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 1      2      3      4       5       6      7       8      9     10   11   12   13     

 



 

 

69 

Figura 11: Eletroforese em gel de agarose a 1% em 0,5 TBE. As 

canaletas 1 e 13 contêm o padrão de peso molecular DNA 
ladder 100 pb. As canaletas 2, 3, 4 e 7 contêm amostras 
negativas para as enterotoxinas A e B. As canaletas 5 e 6 
contêm amostras positivas para a enterotoxina A.  Nas 
canaletas 8 e 9 encontram-se amostras positivas para a 
enterotoxina B, A canaleta 10 contém o controle negativo 
e a canaleta 12 contém o controle de reagentes da reação. 

 
                Fonte: Arquivo pessoal. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 Os queijos Minas frescal e padrão comercializados em feiras-livres da 

capital goiana têm elevadas contagens de Staphylococcus coagulase 

positivo e seu consumo representa um perigo para a população em 

geral. 

 A constatação de níveis de contaminação semelhantes entre queijos 

frescais sob fiscalização do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.) e 

informais revela necessidade de aprimoramento na qualidade dos 

serviços de fiscalização visando um controle sanitário mais rígido e a 

conseqüente proteção da saúde do consumidor. 

 A percentagem de genes produtores de enterotoxinas estafilocócicas A 

e B em queijos Minas frescal e padrão comercializados em feiras livres 

de Goiânia-GO, pode ser considerada moderada. Porém merecem 

destaque as elevadas contagens de Staphylococcus Coagulase 

positivo verificadas nesses queijos e a necessidade de realizar novas 

pesquisas visando a detecção de genes que codificam para outras 

enterotoxinas não contempladas neste estudo.  
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