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RESUMO 
 

FREITAS, G. D. Comparação entre o crescimento de Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC) de Staphylococcus spp. e Klebsiella pneumoniae e a 
sensibilidade destas cepas ao processo de pasteurização lenta. [Comparison 
between the growth of Colony Form Units of Staphylococcus spp. and 
Klebsiella pneumoniae and the sensibility of these microorganisms to the 
process of slow pasteurization]. 2007. “88” f. Dissertaç ã o (Mestrado em Medicina 
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de Sã o 
Paulo, Sã o Paulo, 2007. 
 
 
Introdução: O leite pode ser considerado um dos alimentos mais completos por 

apresentar alto teor de proteínas e sais minerais, poré m, també m é  considerado 

excelente meio de cultura para microrganismos. Objetivos: Identificar o número de 

UFC de Staphylococcus spp. e Klebsiella pneumoniae, cultivados isoladamente ou 

em associaç ã o, em leite integral esté ril, a 6 oC, 27 oC e 37 oC e descrever a curva de 

morte té rmica, quando submetidas ao processo de pasteurizaç ã o lenta isoladamente 

ou em associaç ã o. Material e Métodos: Avaliaç ã o atravé s da contagem das UFC, 

do comportamento de Staphylococcus spp. e K. pneumoniae, isoladas de tanque de 

refrigeraç ã o de leite, submetidas a temperaturas que simulam o leite em condiç ões 

de refrigeraç ã o (6 °C), condiç ões ambientais (25 °C) e na temperatura ideal de 

crescimento de patógenos mesófilos (36°C). Avaliaç ã o da sensibilidade de 

Staphylococcus spp. e K. pneumoniae isoladas e em associaç ões ao processo de 

pasteurizaç ã o lenta. Resultados: Na escala 1 de Mac Farland a mé dia de UFC de 

K. pneumoniae foi maior que a de Staphylococcus spp. A 6 °C as bacté rias no leite, 

isoladas ou em associaç ã o crescem na mesma velocidade. A 25 °C a K. 

pneumoniae cresce mais que o Staphylococcus spp. A 25 °C K. pneumoniae 

associada ao Staphylococcus spp. cresce mais do que quando encontra-se isolada. 

A 36 °C K. pneumoniae associada ao Staphylococcus spp. cresce mais do que 

quando encontra-se isolada e ainda mais que a 25 °C. A pasteurizaç ã o lenta foi 

efetiva, pois reduziu em no mínimo 90% as UFC no leite após 30 minutos a 65 °C. 

Conclusão: a medida que aumenta a temperatura, até  36 °C, a Klebsiella 

pneumoniae apresenta crescimento superior ao Staphylococcus spp., a 

contaminaç ã o de leite por Klebsiella pneumoniae (contaminaç ã o ambiental) irá 

influenciar mais na qualidade do produto final, comparando-se à contaminaç ã o por  

Staphylococcus spp., oriundo de mastite e a interaç ã o de microrganismos altera a 



 

  

morte dos mesmos, recomendando-se que novos estudos sejam realizados para que 

se entenda melhor esse processo. 

 

Palavras-Chave: Staphylococcus spp. Klebsiella pneumoniae. Comparaç ã o de 
Unidades Formadoras de Colô nias (UFC). Pasteurizaç ã o. Mastite 



 

  

ABSTRACT 
  

FREITAS, G. D. Comparison between the growth of Colony Form Units of 
Staphylococcus spp. and Klebsiella pneumoniae and the sensibility of these 
microorganisms to the process of slow pasteurization.  [Comparaç ã o entre o 
crescimento de Unidades Formadoras de Colô nias (UFC) de Staphylococcus spp. e 
Klebsiella pneumoniae e a sensibilidade destas cepas ao processo de pasteurizaç ã o 
lenta]. 2007. “88” f. Dissertaç ã o (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de Sã o Paulo, Sã o Paulo, 2007. 
 
 
 

Introduction: The milk can be considered one of the most complete food for its high 

contents of protein and minerals, but also it is considered an excellent medium of 

culture for microorganisms. Objective: To identify the number of the Colony Forming 

Units of Staphylococcus spp. and Klebsiella pneumoniae, in integral sterile milk, at 

different temperatures (6ºC, 27ºC e 37ºC) and to describe a thermal curve death, 

when submitted to the process of slow pasteurization isolated or in association. 

Materials and methods: Evaluation by counting of the colony forming units and the 

behavior of the Staphylococcus spp. and Klebsiella pneumoniae, isolated and in 

association occurred in the cooling tank, submitted to temperatures that simulate the 

conditions of milk in cooling (6ºC), environmental condition (25ºC)  and the optimal 

temperature for the growth of microorganisms (36ºC). Evaluation of the sensibility of 

Staphylococcus spp. and Klebsiella pneumoniae isolated and in association during 

the pasteurization process. Results: In Scale 1 of Mac Farland the average of the 

colony form units of the K. pneumoniae was greater than the colony of 

Staphylococcus spp. At 6ºC the microorganisms in the milk isolated or in association 

grew at the same speed. At 25ºC K. pneumoniae associated with Staphylococcus 

spp. grew more than when they were isolated. At 36ºC K. pneumoniae associated 

with Staphylococcus spp. grew more then when it was isolated and more than at 

25ºC. So we can conclude that the slow pasteurization was effective, because it has 

reduced at least 90% of the colony form unity in the milk after 30 minutes at 65ºC. 

Conclusion: By raising the temperature up to 36ºC, a Klebsiella pneumoniae had a 

superior growth when compared with Staphylococcus spp.; the contamination of milk 

by Klebsiella pneumoniae (environmental contamination) influences the most the 

quality of the final product when compared to the contamination by Staphylococcus 

spp. from mastitis, we can also conclude that the interaction of microorganisms 



 

  

modify the death rate of them. New studies and researches are recommended to a 

deeper and better comprehension of this process.   

 
 

Key Words: Staphylococcus spp. Klebsiella pneumoniae and Colony Forming Units 

(CFU). Pasteurization. Mastitis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A qualidade dos produtos alimentares é , hoje, uma das maiores 

preocupaç ões tanto no ramo acadêmico e científico, onde uma grande variedade de 

projetos vem sendo desenvolvidos com o objetivo de averiguar a qualidade dos 

alimentos que chegam à mesa do consumidor, quanto na própria populaç ã o que a 

cada dia mais se preocupa com a alimentaç ã o e com a qualidade do alimento que 

ingere ou oferece a sua família. 

 Entretanto muitas mudanç as ainda necessitam ser realizadas, dentre elas, 

vários hábitos alimentares e culturais que podem provocar sé rios danos à saúde dos 

consumidores. Estes costumes nã o se restringem apenas ao Brasil; nas duas fotos 1 

e 2 a seguir, é  possível visualizar uma prática extremamente difundida na populaç ã o 

europé ia, onde o entregador de leite deixa os galões do lado de fora da porta do 

consumidor, a temperatura ambiente, até  que este o resolva recolher, deixando o 

produto em temperatura inadequada onde pode ocorrer a multiplicaç ã o de diferentes 

tipos de microrganismos existentes no leite pasteurizado.  

 No Brasil, a maior dificuldade encontrada, principalmente entre a populaç ã o 

menos urbana, é  a idé ia de que os produtos oriundos de sítios ou pequenas 

propriedades, onde nã o há qualquer tipo de inspeç ã o sanitária ou controle de 

qualidade, sejam os produtos de melhor qualidade e os produtos mais “puros”, 

porque nã o passam por qualquer tipo de industrializaç ã o.  

 Dentre estes produtos, pode-se destacar o mercado ilegal de leite cru, onde 

se acredita que mais da metade do leite consumido no Brasil seja desprovido de 

qualquer tipo de inspeç ã o ou controle de qualidade, deixando claro o grande risco ao 

qual a populaç ã o que utiliza este produto está exposta. 

 Quando se pesquisa a microbiota encontrada no leite é  possível dividir os 

microrganismos encontrados em dois grupos. Aqueles que sã o originários de 

contaminaç ã o ambiental e aqueles oriundos de processos de mastite. Dentro destes 

dois grupos os principais microrganismos encontrados sã o os Staphylococcus spp. e 

as Klebsiella spp. 
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Atravé s das informaç ões onde se relata que os microrganismos responsáveis 

pelo maior número de casos de mastites subclínica, é  o Staphylococccus aureus e 

que o responsável pelo maior número de casos de mastites clínica é  a Klebsiella 

pneumoniae, foi analisado neste trabalho, se existe alguma forma de interaç ã o entre 

os Staphylococcus aureus e as Klebsiella pneumoniae que possam causar algum 

tipo de supressã o ou alteraç ã o no crescimento de um ou de ambos os 

microrganismos quando inseridos em um mesmo meio de cultura, o leite integral 

esté ril, e oferecido-lhes as mesmas condiç ões de crescimento e se o processo de 

pasteurizaç ã o lenta seria eficaz na destruiç ã o destes microrganismos.  

 

 

Foto 1 -   Leite em temperatura ambiente de 30 °C na cidade de Dublin – República 
da Irlanda, Julho de 2006 
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Foto 2 - Foto mais aproximada de leite em temperatura ambiente de 30 °C na 
cidade de Dublin – República da Irlanda, Julho de 2006 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
 

Segundo o Regulamento de Inspeç ã o Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal – RIISPOA, artigo 475, “entende-se por leite, sem outras 

especificaç ões, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condiç ões 

de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas” (BRASIL, 1997). 

Do ponto de vista biológico o leite pode ser considerado um dos alimentos 

mais completos por apresentar, entre outras características, alto teor de proteínas e 

sais minerais. Poré m, també m é  considerado excelente meio de cultura, podendo 

ser facilmente contaminado por muitos grupos de microrganismos que encontram 

ótimas condiç ões para multiplicaç ã o (ZOCCHE et al., 2002). Alguns desses 

microrganismos podem estar presentes no momento em que o leite é  ordenhado. 

Outros sã o incorporados ou pelo ordenhador, utensílios mal higienizados ou mesmo 

pelo meio ambiente (MENDONÇ A et al., 2005). 

A obtenç ã o de leite de boa qualidade depende de vários fatores como o 

estado sanitário do rebanho, as propriedades gené ticas dos animais, a higiene do 

local, a qualidade da água utilizada na propriedade, as condiç ões de exploraç ã o, o 

clima, as instalaç ões, a alimentaç ã o, a mã o-de-obra, as políticas comerciais e a 

sanidade do rebanho (AMARAL et al., 2003). 

Embora o Brasil seja o sexto produtor de leite do mundo e a taxa de 

crescimento aumente 4% ao ano (EMBRAPA, 2003), todos os fatores acima 

mencionados, influenciam diretamente na receita final do produtor.  

Comparando-se a produç ã o leiteira brasileira com a mundial, em relaç ã o à 

quantidade e a qualidade do leite produzido por animal, é  fácil observar que muitas 

medidas ainda devem ser tomadas para que esta atividade seja mais lucrativa e 

produtiva (VOLTOLINI et al., 2001).  

Um dos maiores problemas dos produtores de leite é  a mastite, uma 

enfermidade da glâ ndula mamária que se caracteriza por processo inflamatório, 

quase sempre decorrente da presenç a de microrganismos infecciosos, interferindo 

diretamente na funç ã o do órgã o, uma vez que uma vaca com mastite tem sua 
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produtividade de leite diminuída, podendo chegar a níveis de perda entre 15 a 20% 

em relaç ã o à produç ã o láctea normal (INTERVET, 2005). 

Segundo Voltolini et al. (2001), a mastite é  considerada a doenç a que mais 

onera a produç ã o de leite, acarretando graves prejuízos econô micos aos produtores e 

à indústria leiteira, entretanto, muitos produtores ainda nã o se preocupam com este 

problema, talvez por nã o saberem das perdas decorrentes dessa enfermidade, um 

dos motivos da altíssima incidência da doenç a no rebanho brasileiro.  

Alé m dos prejuízos contabilizados pela reduç ã o na produç ã o, descarte do 

leite de vacas em tratamento, custos com medicamentos, gastos com assistência 

té cnica e reposiç ã o de vacas e do tempo extra, perdido no manejo e na aplicaç ã o de 

medicamentos (VOLTOLINI et al., 2001), as mastites depreciam a qualidade nutritiva 

do leite, com a diminuiç ã o dos teores de aç úcares, proteínas e minerais como a 

lactose, caseína, gordura, cálcio, fósforo e aumento significativo de imunoglobulinas, 

cloretos e lipases, tornando o produto inapropriado para ser consumido ou utilizado 

para fabricaç ã o de seus derivados como iogurtes e queijos, sem considerar os 

prejuízos causados pela condenaç ã o do leite na plataforma das usinas (INTERVET, 

2005). 

Segundo Barbalho e Mota (2001), os principais microrganismos causadores 

de mastite bovina podem ser divididos em cinco grupos: cocos Gram-positivos, 

bacté rias Gram-negativas, corinebacté rias e Actinomyces, Mycoplasma e outros 

como Nocardia spp., Prototheca spp. e leveduras; entretanto os cocos Gram-

positivos constituem o principal grupo, responsável por mais de 90% das 

ocorrências, sendo o Staphylococccus aureus e Streptococcus agalactiae as 

espé cies mais freqüentes. 

De acordo com Voltolini et al. (2001), os microrganismos dos cinco grupos 

acima descritos, podem ser divididos em dois grupos, ou seja, aqueles que 

provocam a mastite infecciosa, normalmente, com sintomatologia subclínica e sã o 

isolados no úbere, podendo ser transmitidos para outras vacas no momento da 

ordenha, e aqueles que sã o isolados do meio ambiente infectando a vaca antes ou 

após a ordenha, normalmente produz mastite com sintomatologia clínica. 

De acordo com Reis, Silva e Brescia et al. (2003), a denominaç ã o de mastite 

subclínica é  utilizada quando nã o há alteraç ões visíveis na glâ ndula mamária, poré m    
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o leite apresenta alta contagem de cé lulas somáticas (CCS), o que caracteriza uma 

inflamaç ã o na glâ ndula mamária. Normalmente, este tipo de mastite tem como 

agente(s) etiológico(s) os seguintes microrganismos: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus coagulase-negativo, Bacillus spp., Corynebacterium bovis, 

Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Pseudomonas aeruginosa e 

Escherichia coli.  

Enquanto que Ribeiro et al. (2003), classificam a mastite como clínica quando    

é  possível observar alteraç ões na glâ ndula mamária tais como: edema, 

endurecimento, dor, grumos, pus, ou qualquer alteraç ã o das características do leite. 

As mastites clínicas normalmente sã o causadas por bacté rias provenientes de 

contaminaç ã o ambiental, e normalmente sã o causadas por Klebsiella sp., 

Escherichia coli, Enterobacter sp dentre outros (INTERVET, 2005). 

De acordo com Zia et al. (1987), as enterobacté rias causam mastite com forte 

sintomatologia clínica, pois produzem enterotoxinas que induzem a severa reaç ã o 

inflamatória nas glâ ndulas mamárias. 

De acordo com Salasia et al. (2004) e Wilson, Gonç alvez e Das et al. (1997), 

os estafilococos, principalmente o Staphylococcus aureus sã o mundialmente 

reconhecidos como os maiores patógenos causadores de mastite, principalmente a 

subclínica, em rebanhos leiteiros provocando a perda de milhões de dólares por ano 

(aproximadamente $170,00 por animal em cada lactaç ã o).  

De acordo com Barbalho e Mota (2001), o gênero Staphylococcus pertence à 

família Micrococaceae, sã o cocos Gram-positivos, catalase positivos, que tendem a 

formar agrupamentos semelhantes a cachos de uva (Fotos 3 e 4). Sã o amplamente 

distribuídos na natureza e fazem parte da microbiota normal da pele e mucosas de 

mamíferos e aves.  Tradicionalmente sã o divididos em duas categorias: coagulase 

positivos e coagulase negativos (MENDONÇ A et al., 2005). Essa divisã o é  baseada 

na capacidade de coagular o plasma, que é  uma propriedade considerada como 

importante marcador de patogenicidade dos estafilococos (MARTINS, 1999). 
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Fonte: SOUTO, L. I. M. (2006) 

Foto 3 - Microscopia óptica de Staphylococcus spp 

 

 

   

Fonte: SOUTO, L. I. M. (2006) 

Foto 4 -  Semeadura em placa de Staphylococcus spp. em meio de 
cultura de ágar sangue 
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Quanto à patogenicidade, os estafilococos, principalmente o Staphylococcus 

aureus, é  o agente mais frequentemente isolado de infecç ões piogênicas. Estas 

infecç ões podem se localizar na pele ou em regiões mais profundas, como a 

glâ ndula mamária. Alé m de infecç ões piogênicas, este agente pode causar vários 

tipos de intoxicaç ões, seja na vigência de um processo infeccioso ou nã o 

(MARTINS, 1999). 

Segundo Silva e Gandra (2004), alé m de infecç ões, o Staphylococcus aureus, 

é  a espé cie mais relacionada a casos de surtos de intoxicaç ã o alimentar, devido à 

capacidade da maioria de suas cepas produzirem enterotoxinas. Estas toxinas sã o 

proteínas extracelulares, com baixo peso molecular, hidrosolúveis e possuem uma 

característica de extrema relevâ ncia; sã o termoestáveis, sendo capazes de resistir a 

processos té rmicos como a pasteurizaç ã o e a ultra pasteurizaç ã o.  

Quando ocorre a intoxicaç ã o, os sintomas aparecem, em mé dia, após 4 horas 

da ingestã o do alimento contaminado e é  caracterizado por vô mitos, náuseas, 

diarré ia, contraç ões abdominais e dores de cabeç a muito fortes. Geralmente duram 

entre 24 e 48 horas e o índice de mortalidade da doenç a nã o é  alto (SILVA et al., 

2000). 

Como descreveram Amaral et al. (2003) os maus hábitos na ordenha e no 

processamento do leite, levam contaminaç ões ao produto como material fecal ou 

microrganismos que podendo causar danos à saúde do consumidor quando 

ingerirem o alimento contaminado.  

Segundo Jasper, Dellinger e Bushnell et al. (1975), o acompanhamento 

veterinário com a intenç ã o de diminuir a incidência de mastites nos rebanhos e a 

utilizaç ã o de programas de pré -dipping e pós-dipping tem diminuído 

consideravelmente, os problemas com Staphylococcus spp. e com Streptococcus 

agalactiae, mas, nã o tem efeito significativo quanto à prevenç ã o da contaminaç ã o 

por Streptococcus uberis e por coliformes. Alé m do que, de acordo com o autor, 

rebanhos leiteiros relativamente livres dos Staphylococcus spp. e Streptococcus 

agalactiae tendem a ser, mais susceptíveis as infecç ões por coliformes. 

Quando se pesquisa mastites provocadas por coliformes (28% dos casos), 

observa-se, que em aproximadamente 52% dos casos podem ser isolados 

Klebsiellas pneumoniae, sendo que normalmente, os animais com este padrã o de 

mastite sã o daqueles rebanhos onde a higienizaç ã o da cama e das instalaç ões da 

propriedade é  precária. Isso acontece, pois, ao contrário do que ocorre com a 
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maioria dos estreptococos e dos estafilococos, onde o maior índice de transmissã o 

da infecç ã o é  entre os animais do rebanho, os coliformes alcanç am os animais 

atravé s do contato com contaminaç ões do próprio meio ambiente (JASPER, 

DELLINGER; BUSHNELL et al., 1975). 

Segundo Trabulsi e Campos (1999) as Klebsiellas spp. pertencem à família 

das enterobacté rias, sã o bacilos Gram-negativos, encontrados amplamente na 

natureza, como habitantes dos intestinos do homem e dos animais, como membros 

da microbiota normal ou como agentes de infecç ã o (Fotos 5 e 6).  

 

 

 

         Fonte: FREITAS, G. D. (2007)  

Foto 5 - Microscopia óptica de Klebsiella pneumoniae 

 

 

 

          Fonte: FREITAS, G. D. (2007) 

 

Foto 6 - Semeadura em placa de Klebsiella 
pneumoniae. em meio de cultura PCA 
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De acordo com Nonnecke e Newbould (1984), as bacté rias do gênero 

Klebsiella, causam mastites nos animais com diferentes graus de gravidade, sendo 

que, grandes números desses microrganismos estã o envolvidos com problemas nas 

glâ ndulas mamárias, principalmente naqueles rebanhos onde se utiliza serragem ou 

lascas de madeira como cama para os animais. 

Kikuchi et al. (1995), relatam que os animais que desenvolvem mastite tendo 

a K. pneumoniae como agente etiológico, normalmente estã o com baixa imunidade, 

o que facilita para que o prognóstico de recuperaç ã o nesses casos seja 

desfavorável, ou com grande chance de perda da habilidade de produzir leite na 

glâ ndula mamária afetada. 

A quantidade e as espé cies de microrganismos presentes no leite cru, 

imediatamente após a ordenha refletem diretamente a contaminaç ã o microbiana 

ocorrida durante a produç ã o. Quando o leite deixa a fazenda, a sua microbiota é  

determinada pela relaç ã o tempo/temperatura na qual ele foi mantido e estocado. 

Quando o leite é  mantido a 4°C ou menos, previne-se a multiplicaç ã o bacteriana por 

24h (ROBINSON, 1989). 

A temperatura constitui um dos principais parâ metros responsáveis pelo 

controle do crescimento e da velocidade de multiplicaç ã o microbiana. A temperatura 

exerce aç ã o seletiva sobre os microrganismos do alimento, retardando o seu 

crescimento se for suficientemente baixa. Para se manter a qualidade do leite após a 

ordenha, deve-se tomar uma sé rie de cuidados, como proceder à pasteurizaç ã o, por 

exemplo (BEHMER, 1991). 

 Segundo Alterthum e Carvalhal (1999) o mé todo mais empregado para matar 

microrganismos é  o calor, por ser eficaz, barato e prático. Do ponto de vista 

microbiológico sã o considerados mortos quando perdem, de forma irreversível, a 

capacidade de se multiplicar. 

 De acordo com Behmer (1991), as fases para o tratamento do leite após a 

ordenha sã o: 

 . Filtração: tem como finalidade eliminar as impurezas grosseiras, que 

eventualmente possam cair no leite. 

 . Resfriamento: o leite ordenhado possui a temperatura do animal, ou seja, 

aproximadamente 35°C, temperatura ideal para que grande parte dos 

microrganismos possa se multiplicar. A funç ã o do resfriamento até  4°C é  retardar a 

multiplicaç ã o microbiana, prolongando o tempo de vida do produto. O leite cru 
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resfriado nã o deve ser armazenado por mais de 24 horas, pois existem 

microrganismos que se desenvolvem em baixas temperaturas. 

 . Tratamento térmico: os mais utilizados sã o a fervura e a pasteurizaç ã o. 

Louis Pasteur, em 1864, desenvolveu um mé todo de prevenç ã o da perda da perda 

da qualidade dos vinhos, destruindo pelo calor bacté rias capazes de deteriorar esta 

bebida. Tal mé todo, posteriormente, foi aplicado ao tratamento do leite para eliminar 

possíveis patógenos veiculados por este alimento, o qual recebeu o nome de 

pasteurizaç ã o. 

 No Brasil pode ser empregada a pasteurizaç ã o de curta duraç ã o, que 

consiste no aquecimento do leite a 72-75°C por 15 a 20 segundo, e pasteurizaç ã o 

lenta, a qual consiste no aquecimento do leite a 62-65°C por 30 minutos. 

Imediatamente após o aquecimento em ambos os procedimentos o leite deve ser 

resfriado entre 2 a 5°C (BRASIL, 1980). 

 Assim como relata Alterthum e Carvalhal (1999) a pasteurizaç ã o destrói as 

bacté rias patogênicas, eventualmente transmissíveis pelo leite e reduz o número de 

todos os microrganismos presentes. 

Atravé s das informaç ões onde se relata que os microrganismos responsáveis 

pelo maior número de intoxicaç ões alimentares e casos de mastites subclínica, é  o 

Staphylococccus aureus e que o responsável pelo maior número de casos de 

mastites clínica é  a Klebsiella pneumoniae, foi analisado neste trabalho, se existe 

alguma forma de interaç ã o entre os Staphylococcus spp. e as Klebsiellas 

pneumoniae que possam causar algum tipo de supressã o ou alteraç ã o no 

crescimento de um ou de ambos os microrganismos quando inseridos em um 

mesmo meio de cultura, o leite integral esté ril, e oferecido-lhes as mesmas 

condiç ões de crescimento e se o processo de pasteurizaç ã o lenta é  eficaz na 

destruiç ã o destes microrganismos.  
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3 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

 Avaliar a interatividade entre Staphylococcus spp e Klebsiella pneumoniae, 

isolados de leite mastítico e de tanques de resfriamento, quando analisados os 

mecanismos de interferência, na multiplicaç ã o de cada microrganismos 

separadamente e juntos, para avaliar a “inibiç ã o” ou “interferência” de crescimento 

por parte das espé cies envolvidas, quando cultivadas, num mesmo meio de cultura, 

o leite integral esté ril, em três diferentes temperaturas; 6oC (temperatura de 

refrigeraç ã o), 25oC (temperatura ambiente) e 36oC (temperatura ideal de 

crescimento dos microrganismos em estudo). 

 Avaliar o efeito da pasteurizaç ã o lenta nas colô nias de Staphylococcus e 

Klebsiella pneumoniae, quando submetidas ao processo isoladamente e em 

associaç ã o. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

. Identificar o número de unidades formadoras de colô nia (UFC) de Staphylococcus 

spp., quando cultivadas isoladamente, em leite esté ril, em três diferentes 

temperaturas (6oC, 25oC e 37oC). 

 

. Identificar o número de unidades formadoras de colô nia (UFC) de Klebsiella 

pneumoniae, quando cultivadas isoladamente, em leite esté ril, em três diferentes 

temperaturas (6oC, 25oC e 37oC). 

 

. Identificar o número de unidades formadoras de colô nia (UFC) de Staphylococcus 

ssp., e de Klebsiella pneumoniae quando cultivadas juntas, em leite integral esté ril, 

em três diferentes temperaturas (6oC, 25oC e 37oC). 

 

. Descrever a curva de morte té rmica das cepas de Klebsiella pneumoniae e 

Staphylococcus spp. quando submetidas ao processo de pasteurizaç ã o lenta. 
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. Descrever se há diferenç a na curva de morte té rmica quando os microrganismos 

sã o pasteurizados isolados ou em associaç ã o. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 Este trabalho foi realizado no laboratório de doenç as infecciosas do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS) da 

Faculdade de Medina Veterinária e Zootecnia da Universidade de Sã o Paulo, no 

período de agosto de 2005 a dezembro de 2007.  

 Os microrganismos utilizados foram: Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus 

spp., isolados de amostras de leite de tanque de refrigeraç ã o de propriedades de 

exploraç ã o de leite cru, tipo A, B e C. As culturas foram feitas pela semeadura dos 

leites, em meios sólidos contendo ágar-sangue (8% de sangue desfibrilado de 

ovino), distribuídos em Placa de Petri e incubados a 36°C, e a leitura realizada 24 

horas após a semeadura. As colô nias selecionadas foram coradas pelo mé todo de 

Gram, para diferenciar as bacté rias em Gram negativas (Klebsiella spp.) das Gram 

positivas (Staphylococcus spp). 

 Para os microrganismos já previamente isolados e identificados, foram 

preparadas duas suspensões na Escala Mac Farland (suspensã o de sulfato de 

bário, escala 1,0) sendo a primeira com uma linhagem de Klebsiella pneumoniae 

(Figura 1) e a segunda com estirpe de Staphylococcus spp. (Figura 2). 

 A partir destas amostras, foi colhida uma alíquota de 0,5 mL da soluç ã o de 

Klebsiella pneumoniae e 0,5 mL da soluç ã o de Staphylococcus spp., que foram 

adicionadas respectivamente em tubos de ensaios contendo 4,5 mL de leite integral 

esté ril cada um (Figuras 1 e 2). Em outro tubo de ensaio contendo 4 mL de leite 

integral esté ril, foi adicionado 0,5 mL da suspensã o de Klebsiella pneumoniae e 0,5 

mL da soluç ã o de Staphylococcus spp. (Figura 3). Todos os tubos foram 

armazenados, por 24 horas, em três temperaturas diferentes, 6°C, 25°C e 36°C. Foi 

realizada após 24 horas a diluiç ã o, até  10-9 das soluç ões de Klebsiella pneumoniae e 

Staphylococcus spp. e Klebsiella pneumoniae + Staphylococcus spp. Uma alíquota 

de 0,1 mL foi colhida de cada diluiç ã o para cultivo (utilizando-se a té cnica de spread 

plate ou, espalhamento em placas), em ágar para contagem padrã o (PCA - Plate 

Count Agar) e Mac Conkey (quando cultivadas amostras de Klebsiella pneumoniae e 

Staphylococcus spp em associaç ã o), com incubaç ã o a 36°C por um período de 24 

horas, e após este período foram contadas as UFC/mL. Este processo foi realizado 

14 vezes. 
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A partir das culturas obtidas e armazenadas pelo tempo e temperaturas acima 

descritos, todas as placas que tiveram UFC/mL em número menor ou igual a 250 

foram contadas e o resultado anotado. 

 Em todas as etapas experimentais, sem exceç ã o, a té cnica assé ptica foi 

valorizada e os testes formam efetuados em duplicatas. 

 

 

4.1 PASTEURIZAÇ ÃO 

 
 
 Para os microrganismos já previamente isolados e identificados, foram 

preparadas duas suspensões na Escala Mac Farland 1 sendo a primeira com uma 

linhagem de Klebsiella pneumoniae e a segunda com estirpe de Staphylococcus 

spp. A partir destas amostras, foram colhidas alíquotas de 1 mL da soluç ã o de 

Klebsiella pneumoniae e 1 mL da soluç ã o de Staphylococcus spp., que foram 

adicionadas respectivamente em 6 tubos de ensaios contendo 9 mL de leite integral 

esté ril cada um; em outros 6 tubos de ensaio foram adicionados 1 mL de Klebsiella 

pneumoniae e 1 mL Staphylococcus spp. em 8 mL de leite integral esté ril. Estes 

processos foram repetidos 7, 9 e 10 vezes respectivamente, de acordo com a 

disponibilidade de Unidades Formadoras de Colô nias, viáveis, de cada 

microrganismo. 

  Com o intuito de agilizar o processo de aquecimento do leite e mimetizar  

o processo natural de pasteurizaç ã o lenta feita em tanques, foi  

realizada uma etapa de pré -aquecimento dos tubos em banho-maria a 85°C  

até  que fosse atingida a temperatura de 65°C. 

Ao atingir a temperatura de 65°C, retirou-se para análise a sub-amostra  

0 (zero), que foi colocada em banho de gelo e o restante das sub-amostras  

foram transferidas ao banho-maria a 65°C, para manutenç ã o da  

temperatura, iniciando-se a contagem do tempo de pasteurizaç ã o.  

A sub-amostra 0 (zero) foi utilizada para avaliar esta etapa de aquecimento do  

leite, até  que atingisse a temperatura desejada de 65°C (Figura 4). 

Alcanç ando-se o tempo desejado de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos, os  

respectivos tubos eram retirados do banho-maria e colocados em um banho  

de gelo para cessar o efeito té rmico sobre as cé lulas. A cada temperatura, uma 
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alíquota de 0,1 mL foi semeada ao meio de cultura PCA, utilizando a té cnica de 

spread plate ou espalhamento em placa (Figura 5). 

Em todas as etapas experimentais, sem exceç ã o, a té cnica assé ptica foi 

valorizada e os testes formam efetuados em duplicatas 

 

 

4.1.1 Controle do processo de pasteurização 
 

 

  Foram colocados no banho-maria mais 4 tubos com leite integral nã o 

inoculado, e com o mesmo volume de leite das sub-amostras, desde o aquecimento 

até  o fim do tratamento té rmico. Em um desses tubos foi colocado um termô metro, 

com o intuito de controlar a temperatura, tomando-se o cuidado para que o bulbo do 

termô metro nã o entrasse em contato com as paredes do tubo. Os outros tubos 

foram empregados para pesquisa das enzimas fosfatase alcalina (1 tubo) e 

peroxidase (2 tubos) (BRASIL, 1981). 

Para as análises estatísticas foram utilizados os softwares Graphpad Instat, 

Epinfo 6.04d, Microsoft Office®  versã o 2003 e SPSS 9.0. O teste estatístico utilizado 

foi Kruskal Wallis, Intervalo de Confianç a de 95%, com nível de significâ ncia (valor 

de p< 0,05) e foi realizado análises para ajuste de funç ã o (Quadrática, Cúbica, 

Linear). 

 
 
4.1.2 Fosfatase Alcalina 
 
 

  Após o tratamento té rmico, utilizou-se o teste colorimé trico da  

Laborclin para determinaç ã o qualitativa da enzima fosfatase alcalina no  

leite. É um teste que consiste na mistura 2 mL de amostra de leite para  

1 mL de reagente e posterior incubaç ã o em banho-maria a 37°C por 10  

minutos. A presenç a de fosfatase alcalina é  caracterizada pela coloraç ã o  

amarela na mistura. 

 
 



 

  

43

4.1.3 Peroxidase 
 

 

  A verificaç ã o qualitativa da enzima peroxidase foi realizada seguindo-se  

os procedimentos recomendados pelos Mé todos Analíticos para o controle  

de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes - Mé todos  

Físico-Químicos, do Laboratório Nacional de Referência Animal - LANARA  

 (BRASIL, 1981). 
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Figura 1 -  Diluiç ã o da amostra de Klebsiella pneumoniae até  10-9 e plaqueamento 
em duplicata 
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Suspensã o de Staphylococcus 
spp. em salina. Escala 1:10 

após ter permanecido 24h em
 6 °C, 25 °C e 36 °C

Amostra de leite integral esté ril 
de 4,5 ml

0,1 ml em ágar PCA em
duplicata

36 °C em estufa 
microbiológica

Contar UFC/ml

0,5 ml

0,5 ml

10-2
10-3 10-4

10-5 10-6
10-7 10-8

10-910-1

 

Figura 2 -  Diluiç ã o da amostra de Staphylococcus spp. até  10-9 e plaqueamento em 
duplicata 
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Suspensão de Staphylococcus 
spp. e Klebsiella pneumonie em 

salina. Escala 1:10 após ter 
permanecido 24h em
 6 °C, 25 °C e 36 °C

Amostra de leite integral esté ril 
de 4 ml

0,1 ml em ágar PCA em
duplicata

36 °C em estufa 
microbiológica

Contar UFC/ml

0,5 ml

0,5 ml

10-1 10-2
10-3 10-4

10-5 10-6
10-7 10-8

10-9

0,5 ml

+

 

Figura 3 - Diluiç ã o da amostra de Staphylococcus spp. + Klebsiella pneumoniae até  
10-9 e plaqueamento em duplicata 
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Figura 4 - Pasteurizaç ã o, diluiç ã o e semeadura das sub-amostras 
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Figura 5 - Pasteurizaç ã o, diluiç ã o e semeadura das sub-amostras 
 
 
 
 
 

 30 25 20 15 105  

0,1mL de cada diluição, semeados em duplicata 
em meio PCA (PCA ou, também em MacConkey 

quando as bactérias estavam associadas) após cada 
“tempo” de pasteurização 

Diluiç ã o seriada 
da sub-amostra 0 

Retirada da sub-
amostra 0 

0,1mL da sub-amostra 
semeados em duplicata 

em meio PCA ou, 
também em MacConkey 

quando as bactérias 
estavam associadas 

0 

0 



 

  

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ RESULTADOS



 

  

50

5 RESULTADOS 

 
Na tabela 1, descreve-se a mé dia, mediana, valor mínimo e máximo 

encontrados na escala 1 de Mac Farland, utilizada para inocular Klebsiella 

pneumoniae e Staphylococcus spp. nas amostras de leite integral esté ril para 

estudar o crescimento de unidades formadoras de colô nias de Staphylococcus spp. 

e Klebsiella pneumoniae, isoladas de tanque de refrigeraç ã o de leite e o efeito da 

pasteurizaç ã o lenta nestes microrganismos, em culturas puras e em associaç ã o. 

 A mé dia de UFC/mL nas cepas de Klebsiella pneumoniae foi de 121,96, a 

mediana encontrada 107 e o valores mínimo e máximo foi 56 e 235, UFC/mL 

respectivamente (Tabela 1). 

 A mé dia de UFC/mL para Staphylococcus spp. 79,288, com mediana de 

66,25 e valores mínimo e máximo de 9,5 e 182,5 UFC/mL respectivamente (Tabela 

1). 

 
Tabela 1 -  Mé dia, mediana e valores mínimos e máximos do número de Unidades 

Formadoras de Colô nias por mililitro da Escala 1 de Mac Farland - Sã o 
Paulo - 2006/2007 

 

  Unidades Formadoras de Colônias 

Microrganismo Média1 Mediana2 Mínimo3 Máximo4 

Klebsiella pneumonie 121.96 107 56 235.5 

Staphylococcus spp. 79.288 66.25 9.5 182.5 
1: Indica o valor da mé dia da contagem de UFC  

2: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

3: Indica menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

4: Indica maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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De acordo com os resultados da tabela 2 e com a aplicaç ã o do teste nã o 

paramé trico de Kruskal Wallis, há resultados estatisticamente significativos quando 

se analisa K. pneumoniae associada ao Staphylococcus spp. entre as temperaturas 

de 6°C e 25°C e entre 6°C e 36°C, nestes valores há maior crescimento de K. 

pneumoniae quanto maior a temperatura de incubaç ã o das colô nias. 

 Quando se analisa Staphylococcus spp. associado a K. pneumoniae nã o é  

observado diferenç a no crescimento bacteriano nas três diferentes temperaturas 

(Tabela 2). 

 Quando se compara a interaç ã o entre as bacté rias a 6°C nã o verificou 

nenhuma diferenç a estatisticamente significante entre o crescimento das linhagens, 

ou seja, houve crescimento igual de UFC entre as bacté rias isoladas e em 

associaç ã o a 6°C (Tabela 2). 

A 25°C observou-se diferenç a estatisticamente significante entre o 

crescimento de (Tabela 2): 

• Klebsiella pneumoniae isolada cresce mais que o Staphylococcus spp. 

isolado;  

• Staphylococcus spp. isolado cresce mais que este associado a K. 

pneumoniae; 

Na temperatura de 36 °C encontra-se diferenç a entre (Tabela 2): 

• K. pneumoniae associada ao Staphylococcus spp. cresce mais e 

Staphylococcus spp. isolado; 

• Staphylococcus spp. associado a K. pneumoniae cresce mais que 

Staphylococcus spp isolado. 

 Em todas as temperaturas a K. pneumoniae isolada ou em associaç ã o cresce 

mais que Staphylococcus spp isolado ou em associaç ã o (Tabela 2). 
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Tabela 2 -  Mediana e valores mínimo e máximo na contagem de Unidades 
Formadoras de Colô nias de Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus 
spp. isolados e em associaç ã o - Sã o Paulo - 2006/2007  

 

Temperatura Microrganismos  

  e associações 
Mediana Mínimo Máximo 

     
 Klebsiella pneumoniae 0.004575 0.001025 0.008575 
     
 Staphylococcus spp 0.003488 0 0.01280 
     
7 °C K. pneumoniae associada 
 ao Staphylococcus spp. 

0.008113 0.0012 0.03393 

     
 Staphylococcus spp. associado 
  a K. pneumoniae 

0.001050 0 0.01395 

     
 Klebsiella pneumoniae 46.5 4.5 64.5 
     
 Staphylococcus spp 6.625 0 16 
     
25 °C K. pneumoniae associada 
 ao Staphylococcus spp. 

25 7.25 130 

     
 Staphylococcus spp. associado 
  a K. pneumoniae 

0 0 4 

     
 Klebsiella pneumoniae 67 16.5 89 
     
 Staphylococcus spp 20.5 6 114.75 
     
36 °C K. pneumoniae associada 
 ao Staphylococcus spp. 

35 7.5 163.5 

     
 Staphylococcus spp. associado 
  a K. pneumoniae 

0 0 18.75 

1: Indica o valor da mé dia da contagem de UFC  

2: Indica o menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

3: Indica o maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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De acordo com os resultados da tabela 3, quando as linhagens de Klebsiella 

pneumoniae, semeadas em associaç ã o com cepas de Staphylococcus spp., 

desenvolvem-se em meio de cultura Mac Conkey, a mediana de crescimento foi de 

0,00305 UFC/mL, mínimo de 0 UFC/mL e máximo de 0,01083 UFC/mL. 

 Quando as mesmas estirpes sã o semeadas em meio PCA, em associaç ã o 

com cepas de Staphylococcus spp., a mediana de crescimento foi de 0,008113 

UFC/mL, mínimo de 0,0012 UFC/mL e máximo de 0,03393 UFC/mL. Entretanto 

quando as mesmas cepas sã o semeadas, isoladamente em meio de cultura PCA, a 

mediana de crescimento foi de 0,004575 UFC/mL, mínimo de 0,001025 UFC/mL e 

máximo de 0,008575 UFC/mL (Tabela 3). 

A 6°C nã o há diferenç a entre o crescimento de UFC de K. pneumoniae 

isolada ou em associaç ã o com Staphylococcus spp., como pode ser visto na tabela 

3 em ambos os meios utilizados (p=0,209).  

 

Tabela 3 - Crescimento de Unidades Formadoras de Colô nias de cepas de 

Klebsiella pneumoniae isolada e em associaç ã o com Staphylococcus 

spp. em meio de cultura Mac Conkey e PCA na temperatura de 

crescimento de 6 °C/ 24h - Sã o Paulo - 2006/2007 

 

Meio de Cultura Mediana1 Mínimo2 Máximo3 
Mac Conkey 0.00305 0 0.01083 

PCA 0.008113 0.0012 0.03393 

 (K. pneumoniae + Staphylococcus spp.)    

PCA isolada 0.004575 0.001025 0.008575 
1: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

2: Indica o menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

3: Indica o maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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Na temperatura de crescimento de 25 °C quando as cepas de Klebsiella 

pneumoniae, semeadas em associaç ã o com cepas de Staphylococcus spp., 

desenvolvem-se em meio de cultura Mac Conkey, a mediana de crescimento foi de 

26,625 UFC/mL, mínimo de 10,25 UFC/mL e máximo de 91 UFC/mL (Tabela 4). 

 Quando as mesmas cepas sã o semeadas em meio PCA, em associaç ã o com 

cepas de Staphylococcus spp., a mediana de crescimento foi de 25 UFC/ mL, 

mínimo de 7,25 UFC/ mL e máximo de 130 UFC/ mL. Entretanto quando as mesmas 

cepas sã o semeadas, isoladamente em meio de cultura PCA, a mediana de 

crescimento foi de 46,5 UFC/mL, mínimo de 4,5 UFC/mL e máximo de 64,5 UFC/mL 

(Tabela 4). 

A 25°C nã o há diferenç a entre o crescimento de UFC de K. pneumoniae 

isolada ou em associaç ã o com Staphylococcus spp., como pode ser visto na tabela 

4, em ambos os meios utilizados (p=0,64).  

 

Tabela 4 - Crescimento de Unidades Formadoras de Colô nias de cepas de 
Klebsiella pneumoniae isolada e em associaç ã o com Staphylococcus 
spp. em meio de cultura Mac Conkey e PCA na temperatura de 
crescimento de 25 °C/ 24h - Sã o Paulo - 2006/2007 

 

Meio de Cultura Mediana1 Mínimo2 Máximo3 
Mac Conkey 26,625 10,25 91 

PCA 25 7,25 130 

 (K. pneumoniae + Staphylococcus spp.)    

PCA isolada 46,5 4,5 64,5 
1: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

2: Indica o menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

3: Indica o maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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Quando os microrganismos ficaram expostos à temperatura de crescimento 

de 36°C, as cepas de Klebsiella pneumoniae semeadas em associaç ã o com cepas 

de Staphylococcus spp., em meio de cultura Mac Conkey, a mediana de crescimento 

foi de 20,25 UFC/mL, mínimo de 5,5 UFC/mL e máximo de 123,75 UFC/mL (Tabela 

5). 

 Quando as mesmas cepas foram semeadas em meio PCA, em associaç ã o 

com cepas de Staphylococcus spp., a mediana de crescimento foi de 35 UFC/mL, 

mínimo de 7,5 UFC/mL e máximo de 163,5 UFC/mL (Tabela 5). 

 Entretanto quando as mesmas cepas sã o semeadas, isoladamente em meio 

de cultura PCA, a mediana de crescimento foi de 67 UFC/mL, mínimo de 16,5 

UFC/mL e máximo de 89 UFC/mL (Tabela 5). 

Quando se comparou o crescimento das cepas de Klebsiella pneumoniae no 

meio de cultura PCA semeadas isoladamente e em associaç ã o com cepas de 

Staphylococcus spp., como pode ser observado na tabela 5, o valor de p foi de 

0,0109 considerado estatisticamente significante, ou seja, a 36 °C, no meio de 

cultura PCA, a K. pneumoniae isolada cresce mais que a mesma cepa semeada em 

meio de cultura Mac Conkey. 

 

Tabela 5 - Crescimento de Unidades Formadoras de Colô nias de cepas de 
Klebsiella pneumoniae isolada e em associaç ã o com Staphylococcus 
spp. em meio de cultura Mac Conkey e PCA na temperatura de 
crescimento de 36 °C/ 24hn- Sã o Paulo - 2006/2007 

 

Meio de Cultura Mediana1 Mínimo2 Máximo3 
Mac Conkey 20,25 5,5 123,75 

PCA    

 (K. pneumoniae + Staphylococcus spp.) 35 7,5 163,5 

PCA isolada 67 16,5 89 
1: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

2: Indica o menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

3: Indica o maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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5.1 RESULTADOS DA PASTEURIZAÇ ÃO LENTA 

 

Na tabela 6, está descrito o tempo de pasteurizaç ã o de 0 (zero) a 30 minutos 

(intervalo a cada 5 minutos), com as respectivas mé dias de cada tempo de 

pasteurizaç ã o, mediana, mínimo e máximo. 

 No início do processo de pasteurizaç ã o (0 Minuto), a mé dia, mediana, 

mínimo e máximo encontrados de foram de 250 UFC/mL, com desvio padrã o igual a 

zero; após 5 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 10,43 UFC/mL com desvio 

padrã o de 14,58, mediana 5, mínimo 1 e máximo 41 UFC/mL; após 10 minutos de 

pasteurizaç ã o a mé dia foi de 2,86 UFC/mL com desvio padrã o de 4,22, mediana 1, 

mínimo 0 e máximo 12 UFC/mL; após 15 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 

2,7 UFC/mL com desvio padrã o de 5,53, mediana e mínimo 0 e máximo 15 UFC/mL; 

após 20 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 1,14 UFC/mL com desvio padrã o 

de 3,02, mediana e mínimo 0 e máximo 8 UFC/mL; após 25 minutos de 

pasteurizaç ã o a mé dia, desvio padrã o, mediana, mínimo, e máximo foi de 0 

UFC/mL; após 30 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 0,14 UFC/mL com 

desvio padrã o de 0,19, mediana e mínimo 0 e máximo 1 UFC/mL (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Mé dia, mediana e valores mínimo e máximo do processo de 
pasteurizaç ã o lenta, demonstrando a curva de morte té rmica a cada 
cinco minutos (0 a 30 minutos), para Klebsiella pneumoniae isolada - 
Sã o Paulo - 2006/2007 

 

Pasteurizaç ã o lenta - K. Pneumoniae ISOLADA – Tempo (min) /UFC 
Tempo (minuto) Mé dia/ (DP)1 Mediana2 Mínimo3 Máximo4 

0 (zero) 250 250 250 250 
  (±  0)    
5 10,43 5 1 41 
  (±  14,58)    

10 2,86 1 0 12 
  (±  4,22)    

15 2,7 0 0 15 
  (±  5,53)    

20 1,14 0 0 8 
  (±  3,02)    

25 0 0 0 0 
  (±  0)    

30 0,14 0 0 1 
   (±  0,19)       
* DP= ±  Desvio Padrã o 

1: Indica o valor da media da contagem de UFC  

2: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

3: Indica menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

4: Indica maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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Na tabela 7 , está descrito o tempo de pasteurizaç ã o de 0 (zero) a 30 minutos 

(intervalo a cada 5 minutos), com as respectivas mé dias de cada tempo de 

pasteurizaç ã o, mediana, mínimo e máximo. 

 No início do processo de pasteurizaç ã o (0 Minuto), a mé dia, mediana, mínimo 

e máximo encontrados de foi de 250 UFC/mL, com desvio padrã o igual a zero; após 

5 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 64,2 UFC/mL com desvio padrã o de 

100,66, mediana 15,5, mínimo 1 e máximo 250 UFC/mL; após 10 minutos de 

pasteurizaç ã o a mé dia foi de 8,2 UFC/mL com desvio padrã o de 11,03, mediana 5, 

mínimo 0 e máximo 37 UFC/mL; após 15 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 

36,2 UFC/mL com desvio padrã o de 77,65, mediana 1,5, mínimo 0 e máximo 250 

UFC/mL; após 20 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 26 UFC/mL com desvio 

padrã o de 44,42, mediana 1,5, mínimo 0 e máximo 139 UFC/mL; após 25 minutos 

de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 9,8 UFC/mL, desvio padrã o de 22,41, mediana 1,5, 

mínimo 0, e máximo de 73 UFC/mL; após 30 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi 

de 7,2 UFC/mL com desvio padrã o de 6,78, mediana 4, mínimo 0 e máximo 21 

UFC/mL (Tabela 7). 
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Tabela 7 -  Resultados da mé dia, mediana e valores mínimo e máximo do 
processo de pasteurizaç ã o lenta, demonstrando a curva de morte 
té rmica a cada cinco minutos (0 a 30 minutos), para Staphylococcus 
spp.isolado - Sã o Paulo - 2006/2007 

 

Pasteurizaç ã o lenta - Staphylococcus spp. ISOLADO 
Tempo (minuto) Mé dia/ (DP)1 Mediana2 Mínimo3 Máximo4 

0 (zero) 250 250 250 250 
  (±  0)    
5 64,2 15,5 1 250 
  (±  100,66)    

10 8,2 5 0 37 
  (±  11,03)    

15 36,2 1,5 0 250 
  (±  77,65)    

20 26 1,5 0 139 
  (±  44,42)    

25 9,8 1,5 0 73 
  (±  22,41)    

30 7,2 4 0 21 
   (±  6,78)       
* DP= ±  Desvio Padrã o 

1: Indica o valor da media da contagem de UFC  

2: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

3: Indica menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

4: Indica maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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Está representada no gráfico 1, a curva de morte té rmica durante o processo 

de pasteurizaç ã o lenta quando as cepas de Staphylococcus spp. e Klebsiella 

pneumoniae foram pasteurizadas isoladamente .  

A curva azul demonstra o processo nas cepas de Staphylococcus spp., no 

início do processo (0 minuto) há 250 UFC/ mL, após 5 minutos de pasteurizaç ã o a 

65°C o número de UFC/mL passa para 64,2, após 10 minutos para 8,2, após 15 
minutos para 36,2, após 20 minutos para 26, após 25 minutos para 9,8 e após 30 
minutos de pasteurizaç ã o foram contadas 7,2 UFC/mL (Gráfico 1). 

A curva rosa demonstra o processo nas cepas de Klebsiella pneumoniae, no 

início do processo (0 minuto) há 250 UFC/ mL, após 5 minutos de pasteurizaç ã o a 

65°C o número de UFC/mL passa para 10,43, após 10 minutos para 2,86, após 15 
minutos para 2,7, após 20 minutos para 1,14, após 25 minutos para 0 e após 30 
minutos de pasteurizaç ã o foram contadas 0,14 UFC/mL (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 -  Curva de Morte té rmica da mé dia de Unidades Formadoras de Colô nia 
(UFC), durante o processo de pasteurizaç ã o lenta para Klebsiella 
pneumoniae e Staphylococcus spp.  pasteurizados isoladamente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

62

Na tabela 8, está descrito o tempo de pasteurizaç ã o de 0 (zero) a 30 minutos 

(intervalo a cada 5 minutos), com as respectivas mé dias de cada tempo de 

pasteurizaç ã o, mediana, mínimo e máximo. 

 No início do processo de pasteurizaç ã o (0 Minuto), a mé dia, mediana, 

mínimo e máximo encontrados de foi de 250 UFC/mL, com desvio padrã o igual a 

zero; após 5 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 37,3 UFC/mL com desvio 

padrã o de 24,37, mediana 35, mínimo 3 e máximo 80 UFC/mL; após 10 minutos de 

pasteurizaç ã o a mé dia foi de 62,4 UFC/mL com desvio padrã o de 72, mediana 46,5, 

mínimo 3 e máximo 250 UFC/mL; após 15 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 

112,8 UFC/mL com desvio padrã o de 89,33, mediana 76, mínimo 28 e máximo 250 

UFC/mL; após 20 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 110,8 UFC/mL com 

desvio padrã o de 83,06, mediana 127,5, mínimo 2 e máximo 250 UFC/mL; após 25 
minutos de pasteurizaç ã o a mé dia de 51,1 UFC/mL, desvio padrã o de 60,2, 

mediana 15,5, mínimo 3 e máximo de 150 UFC/mL; após 30 minutos de 

pasteurizaç ã o a mé dia foi de 91 UFC/mL com desvio padrã o de 105,12, mediana 

27,5, mínimo 3 e máximo 250 UFC/mL (Tabela 8). 
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Tabela 8 -  Resultados da mé dia, mediana e valores mínimo e máximo do 
processo de pasteurizaç ã o lenta, demonstrando a curva de morte 
té rmica a cada cinco minutos (0 a 30 minutos), para Klebsiella 
pneumoniae associada à Staphylococcus spp. - Sã o Paulo - 2006/2007 

 

Pasteurizaç ã o lenta - Klebsiella pneumoniae associada à Staphylococcus spp. 
Tempo (minuto) Mé dia/ (DP)1 Mediana2 Mínimo3 Máximo4 

0 (zero) 250 250 250 250 
  (±  0)    
5 37.3 35 3 80 
 (±  24,37)    

10 62.4 46.5 3 250 
  (±  72)    

15 112.8 76 28 250 
 (±  89.33)    

20 110.8 127.5 2 250 
 (±  83.06)    

25 51,1 15,5 3 150 
 (±  60.2)    

30 91 27.5 3 250 
  (±  105.12)       
* DP= ±  Desvio Padrã o 

1: Indica o valor da media da contagem de UFC  

2: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

3: Indica menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

4: Indica maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

64

Na tabela 9, está descrito o tempo de pasteurizaç ã o de 0 (zero) a 30 minutos 

(intervalo a cada 5 minutos), com as respectivas mé dias de cada tempo de 

pasteurizaç ã o, mediana, mínimo e máximo. 

 No início do processo de pasteurizaç ã o (0 Minuto), a mé dia, mediana, 

mínimo e máximo encontrados de foi de 250 UFC/mL, com desvio padrã o igual a 

zero; após 5 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 123,78 UFC/mL com desvio 

padrã o de 105,22, mediana 100, mínimo 1 e máximo 250 UFC/mL; após 10 minutos 

de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 94,22 UFC/mL com desvio padrã o de 99,93, 

mediana 50, mínimo 2 e máximo 250 UFC/mL; após 15 minutos de pasteurizaç ã o a 

mé dia foi de 78,56 UFC/mL com desvio padrã o de 83,45, mediana 60, mínimo 1 e 

máximo 250 UFC/mL; após 20 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 73,11 

UFC/mL com desvio padrã o de 81,16, mediana 38, mínimo 1 e máximo 250 

UFC/mL; após 25 minutos de pasteurizaç ã o a mé dia de 62,11 UFC/mL, desvio 

padrã o de 61,87, mediana 30, mínimo 10 e máximo de 175 UFC/mL; após 30 
minutos de pasteurizaç ã o a mé dia foi de 105,44 UFC/mL com desvio padrã o de 

98,41, mediana 102, mínimo 1 e máximo 250 UFC/mL (Tabela 9). 
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Tabela 9 -   Resultados da mé dia, mediana e valores mínimo e máximo do 
processo de pasteurizaç ã o lenta, demonstrando a curva de morte 
té rmica a cada cinco minutos (0 a 30 minutos), para Staphylococcus 
spp. associado à Klebsiella pneumoniae - Sã o Paulo - 2006/2007 

 

Pasteurizaç ã o lenta - Staphylococcus spp. associado à Klebsiella 
pneumoniae 

Tempo (minuto) Mé dia/ (DP)1 Mediana2 Mínimo3 Máximo4 
0 (zero) 250 250 250 250 

  (±  0)    
5 123,78 100 1 250 
  (±  105,22)    

10 94,22 50 2 250 
  (±  99,93)    

15 78,56 60 1 250 
  (±  83,45)    

20 73,11 38 1 250 
  (±  81,16)    

25 62,11 30 10 175 
  (±  61,87)    

30 105,44 102 1 250 
   (±  98.41)       
* DP= ±  Desvio Padrã o 

1: Indica o valor da media da contagem de UFC  

2: Indica o valor da mediana da contagem de UFC  

3: Indica menor valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 

4: Indica maior valor da contagem de UFC em pelo menos uma amostra 
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Está representada no gráfico 2, a curva de morte té rmica durante o processo 

de pasteurizaç ã o lenta quando as cepas de Staphylococcus spp. e Klebsiella 

pneumoniae foram pasteurizadas em associaç ã o .   

A curva azul demonstra o processo nas cepas de Staphylococcus spp., no 

início do processo (0 minuto) há 250 UFC/ mL, após 5 minutos de pasteurizaç ã o a 

65 °C o número de UFC/mL passa para 123,78, após 10 minutos para 94,22, após 

15 minutos para 78,56, após 20 minutos para 73,11, após 25 minutos para 62,11 

e após 30 minutos de pasteurizaç ã o foram contadas 105,44 UFC/mL (Gráfico 2). 

A curva rosa demonstra o processo nas cepas de Klebsiella pneumoniae, no 

início do processo (0 minuto) há 250 UFC/ mL, após 5 minutos de pasteurizaç ã o a 

65 °C o número de UFC/mL passa para 37,3, após 10 minutos para 62,4, após 15 
minutos para 112,8, após 20 minutos para 110,8, após 25 minutos para 51,1 e 

após 30 minutos de pasteurizaç ã o foram contadas 91 UFC/mL (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 -  Curva de Morte té rmica da mé dia de Unidades Formadoras de Colô nia 
(UFC) durante o processo de pasteurizaç ã o lenta para Klebsiella 
pneumoniae e Staphylococcus spp.  pasteurizados em associaç ã o 
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Quando se analisa se há diferenç a estatística na pasteurizaç ã o lenta com a 

Klebsiella pneumoniae isolada comparado à pasteurizaç ã o lenta da Klebsiella 

pneumoniae associada ao Staphylococcus spp. encontra-se que há diferenç a 

estatisticamente significante atravé s do teste de Kruskal-Wallis e o respectivo valor 

de “p” em todas as etapas do processo (Tabela 10), ou seja há maior eliminaç ã o de 

microrganismos quando esses sã o pasteurizados isoladamente.  

Entre a pasteurizaç ã o isolada de Staphylococcus spp. e associada entre 

Staphylococcus spp. e Klebsiella pneumoniae apenas nã o se encontra resultados 

estatisticamente significante atravé s do teste Kruskal-Wallis no tempo de 15 e 20 

minutos, ou seja, no tempo, 5, 10, 25 e 30 minutos há maior eliminaç ã o de 

microrganismos quando esses sã o pasteurizados isoladamente (Tabela 10). 

 

Tabela 10 -  Comparaç ã o entre o processo de pasteurizaç ã o quando os 
microrganismos sã o submetidos ao processo isoladamente e em 
associaç ã o atravé s do teste nã o paramé trico de Kruskal-Wallis - Sã o 
Paulo - 2006/2007 

 

K. pneumoniae  Staphylococcus  spp.
isolada X associada isolado X associado

valor de p valor de p
5 0,01* 0,17
10 0,001* 0,01*
15 0,0006* 0,06
20 0,0007* 0,05
25 0,0004* 0,001*
30 0,03* 0,01*
* Resultados estatísticamente significantes

Tempo (min)
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De acordo com a tabela 11, a funç ã o mais adequada aos valores obtidos com 

o processo de pasteurizaç ã o é  a funç ã o cúbica, onde se observa que: 

• 92,24 % dos valores sã o enquadrados na funç ã o cúbica quando a Klebsiella 

pneumoniae é  pasteurizada isoladamente; 

• 77,6 % dos valores sã o enquadrados na funç ã o cúbica quando a 

Staphylococcus spp. é  pasteurizado isoladamente; 

• 32,6 % dos valores sã o enquadrados na funç ã o cúbica quando a Klebsiella 

pneumoniae é  pasteurizada em associaç ã o ao Staphylococcus spp. 

• 32,8 % dos valores sã o enquadrados na funç ã o cúbica quando o 

Staphylococcus spp. é  pasteurizado em associaç ã o a Klebsiella pneumoniae. 
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Tabela 11 -  Representaç ã o da funç ã o que mais se adequou à distribuiç ã o 
espacial dos resultados no processo de pasteurizaç ã o lenta para 
Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus spp, isolados e em 
associaç ã o - Sã o Paulo - 2006/2007 

° 

Microrganismos 

 e associações Modelo Rsq d.f Sigf b0 b1 b2 b3 
         
 Linear 0,403 47 0 120,712 -5,5107   

Klebsiella pneumoniae Quadrático 0,745 46 0 193,879 -23,071 0,5853  

Isolada Cúbico 0,924 45 0.000 233,594 -49,547 2,9682 -0,53 

         
         
 Linear 0,411 61 0 144,03 -5,9385   

Staphylococcus spp. Quadrático 0,666 60 0 211,665 -22,171 0,5411  

Isolado Cúbico 0,776 59 0.000 244,851 -44,294 2,532 -0,44 

         
         

Klebsiella pneumoniae Linear 0,092 68 0,011 145,05 -2,867   

associada ao  Quadrático 0,195 67 0,001 188,818 -13,371 0,3501  

Staphylococcus spp. Cúbico 0,326 66 0.000 225,718 -37,971 2,564 -0,05 

         
         

Staphylococcus spp.  Linear 0,179 68 0,011 172,343 -4,231   

associado à  Quadrático 0,312 67 0.000 224,819 -16,826 0,4198  

Klebsiella pneumoniae Cúbico 0,328 66 0.000 238,661 -26,053 1,25 -0,0185 

Rsq: qualidade do ajuste da funç ã o   

d.f: grau de liberdade  

Sigf: Significâ ncia (P<0,05)  

b0, b1,b2,b3: parâ metros das equaç ões  
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6 DISCUSSÃO 

 

 Nos últimos anos, ênfase crescente vem sendo dada à seguranç a alimentar, 

principalmente visando assegurar a melhor proteç ã o do consumidor e possibilitando 

que fundamentos científicos sejam utilizados no estabelecimento de padrões, 

especificaç ões e recomendaç ões aplicadas ao controle de alimentos (BARBOSA; 

JORGE; UENO et al., 2007), uma vez que a presenç a de microrganismos 

patogênicos, aliada às práticas inadequadas de processamento, armazenamento e 

falta de higiene, podem provocar intoxicaç ões alimentares, constituindo potencial 

risco à Saúde Pública (SOUZA et al., 2005).  

 A estreita relaç ã o entre o consumo de leite e seus derivados e a melhoria da 

qualidade de vida é  sistematicamente defendida por pesquisadores de todo o 

mundo. Os derivados do leite sã o apreciados tanto pelo seu valor nutritivo como pelo 

seu sabor, que atendem aos mais exigentes paladares. No entanto, as condiç ões de 

obtenç ã o da maté ria prima, do processamento e armazenamento, podem 

comprometer suas características organolé pticas, bem como torná-las impróprias 

para o consumo, em virtude da contaminaç ã o por microrganismos responsáveis por 

toxinfecç ões alimentares (FREO; REOLON, 2006). 

 Como os Estafilococos sã o os microrganismos que causam, com maior 

freqüência, mastites em vacas leiteiras e as Klebsiellas sã o encontradas no leite 

devido à falta de higiene durante o processo de obtenç ã o e manipulaç ã o da maté ria 

prima, foi estudada nesse trabalho a interaç ã o, entre as estirpes de Staphylococcus 

spp. e Klebsiella pneumoniae, isolados de leite mastíticos e de tanque de 

refrigeraç ã o, em cultura pura e associaç ã o, em temperaturas que reproduzem a 

possível conservaç ã o desse alimento, e, o efeito da pasteurizaç ã o lenta nos 

mesmos microrganismos, a fim de conhecer a interaç ã o destas linhagens, após o 

tratamento té rmico, e com isso, a qualidade do produto final ao qual o consumidor 

está tendo acesso. Entretanto, há a necessidade de mais pesquisas semelhantes 

para avaliar a interaç ã o entre diferentes tipos de microrganismos, pois, nã o foi 

verificado na literatura, trabalhos semelhantes a este. 
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Na avaliaç ã o da mé dia de UFC da Escala 1 de Mac Farland, em ágar PCA, 

utilizadas para realizaç ã o deste trabalho, observou-se maior número de UFC de 

Klebsiella pneumoniae, quando comparada à de Staphylococcus spp.; como, em 

ambas as culturas, a turvaç ã o na escala 1 de Mac Farland foi rigorosamente 

respeitada, acredita-se que esta diferenç a deva-se às características estruturais de 

cada gênero, tais como tamanho, cor e densidade. 

Quando se comparou o crescimento bacteriano entre os dois meios de 

culturas, PCA e Mac Conckey, nã o foi encontrado diferenç a no crescimento 

bacteriano nas estirpes estudadas, após 24 horas nas temperaturas de 6 e 25 °C, 

mostrando que os dois meios podem ser utilizados como padrã o para contagem de 

UFC em placas, nestas condiç ões. Entretanto, a 36 °C, houve maior crescimento de 

UFC no meio de cultura PCA, demonstrando que caso seja utilizado o meio de 

cultura Mac Conkey, pode ocorrer uma subestimaç ã o do número real de UFC em 

leite. 

O gênero Staphylococcus é  formado, atualmente, por 32 espé cies, destas o 

Staphylococcus aureus é  a mais relacionada a casos e a surtos de intoxicaç ã o 

alimentar, devido à capacidade da maioria de suas cepas de produzir enterotoxinas. 

Na literatura é  descrito inúmeros surtos de intoxicaç ã o alimentar causada pela 

ingestã o de alimentos contendo enterotoxinas estafilocócicas pré -formadas. Em 

funç ã o do risco à saúde pública que sua presenç a representa em alimentos, 

estabeleceu-se, em diversos países, a obrigatoriedade de sua pesquisa e 

enumeraç ã o, como parte das aç ões de fiscalizaç ã o sanitária de órgã os 

governamentais (SILVA; GANDRA, 2004). 

Alé m de intoxicaç ões alimentares, os Estafilococos sã o os agentes mais 

comuns de infecç ões piogênicas, tais como: foliculite, furunculose, carbúnculo e 

impetigo. Em indivíduos debilitados, podem provocar infecç ões de caráter mais 

grave como osteomielite, bacteremia, endocardite, pneumonia, meningite e artrite 

bacteriana. Alé m de infecç ões piogênicas, os estafilococos podem causar vários 

tipos de intoxicaç ões, tais como a Síndrome da pele escaldada e a síndrome do 

choque tóxico (MARTINS, 1999). 

 Em relaç ã o a alimentos, o grupo dos estafilococos coagulase positiva 

(capazes de produzir a enzima coagulase) sã o os mais importantes, porque sua 

presenç a nesses produtos, pode indicar deficiência de processamento ou condiç ões 
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higiênicas inadequadas do processo, e que suas enterotoxinas, uma vez presente 

no alimento, poderã o causar intoxicaç ã o alimentar mesmo que o alimento tenha 

passado pelo tratamento té rmico como a pasteurizaç ã o e a ultra-pasteurizaç ã o, 

devido a sua termoestabilidade (SILVA; GANDRA, 2004). 

 Neste trabalho, a maior quantidade de Staphylococcus spp. foi encontrada 

quando o leite permaneceu, por 24 horas, armazenado em temperatura de 

refrigeraç ã o (6°C). Como este microrganismo é  frequentemente isolado de glâ ndulas 

mamarias mastísticas, o cuidado na prevenç ã o à infecç ã o deve ser intensificado 

para evitar que o consumidor adquira leite contaminado com Staphylococcus spp. e 

possa desenvolver qualquer um dos problemas descritos, uma vez que esse 

microrganismo é  capaz de se reproduzir mesmo em temperatura de geladeira. 

 Sabe-se que os Staphylococcus tendem a produzir toxina quando passam por 

algum tipo de “stress” té rmico, ou seja, quando há uma oscilaç ã o brusca da 

temperatura em um tempo relativamente pequeno. Com isso, vale relembrar que, em 

muitas situaç ões, os leites no Brasil sã o transportados a temperatura ambiente até  

as usinas beneficiadoras, quando irã o ser refrigerados. Nesse período há a 

possibilidade da produç ã o da toxina, que nã o será degradada após o tratamento 

té rmico, e poderá causar intoxicaç ã o alimentar no consumidor. 

No trabalho de Almeida, Mendes e Silva (2005), a maior freqüência de 

isolamento em leites provenientes de coleta de latões na plataforma de recepç ã o de 

indústrias de laticínios da regiã o sul de Minas Gerais, foram os S. aureus (64,55%) e 

que esses microrganismos estavam relacionados às fazendas onde o manejo da 

ordenha dos rebanhos acontecia de maneira deficiente relacionado ao uso de 

ordenhadeira mecâ nica, à nã o realizaç ã o do pré  e pós dipping e aos rebanhos onde 

ocorriam falhas no diagnóstico de mastite. 

Hoffmann et al. (2004), també m pesquisou a presenç a de Staphylococcus em 

queijos ralados e demonstrou que das 100 amostras analisadas, 10% 

apresentavam-se em desacordo com a legislaç ã o federal, ressaltando a importâ ncia 

da qualidade da maté ria prima e do processamento dos produtos que se tornam 

potenciais fontes de toxinfecç ã o alimentar e prejuízos para a indústria e o 

consumidor.  
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No trabalho de Leite, Lima e Reis (2005), das 47 cepas isoladas de 

Staphylococcus aureus, 85,1% revelou-se presuntivamente de origem animal, sendo 

que o autor atribui esse resultado à falhas nas condiç ões higiênico-sanitárias.  

É importante destacar que a presenç a de Estafilococos em qualquer 

quantidade em alimentos é  reconhecida como um risco potencial para a saúde 

publica, uma vez que poderá vir a se multiplicar causando intoxicaç ã o alimentar 

(BARROS et al., 2004). 

Já a Klebsiella pneumoniae, pertencente ao gênero dos coliformes e da 

família Enterobacteriaceae, apresentam variado potencial de patogenicidade para o 

homem, sendo o trato intestinal do homem e de outros animais de sangue quente, o 

habitat natural e principal nicho das enterobacté rias. Assim, a presenç a dessas 

bacté rias no leite indica que o mesmo entrou em contato, de forma direta ou indireta, 

com material de origem fecal (SILVA; JUNQUEIRA, 1995; NOVAK et al., 2001). 

A contaminaç ã o de indivíduos, atravé s de alimentos, por Klebsiella spp. pode 

se tornar um problema de saúde pública, uma vez que é  observado na literatura um 

número cada vez mais freqüente de microrganismos desse gênero resistentes a 

grande parte dos antibióticos e com envolvimento de infecç ões hospitalares severas 

(CASSETARI et al., 2006), infecç ões urinárias (BLATT; MIRANDA, 2005) e surtos de 

diarré ia aguda (BRASIL, 2007). 

Neste trabalho, observou-se que quando se analisa o crescimento bacteriano 

no leite das cepas de Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus spp., encontra-se 

que, à medida que aumenta a temperatura de armazenamento, passa a haver o 

predomínio de bacté rias gram negativas (K. pneumoniae) nas amostras de leite 

analisadas, este fato passa a ser preocupante uma vez que indica que o consumidor 

pode estar ingerindo alimentos com grande quantidade de bacté rias causadoras de 

diarré ia ou infecç ões secundárias, caso o leite nã o seja procedente de local com 

higiene e manipulaç ã o satisfatórias ou nã o tenha sido armazenado adequadamente 

durante as etapas de fabricaç ã o. 

O trabalho de Barros et al. (2004) demonstra a importâ ncia do controle da 

qualidade da maté ria prima (leite) até  a elaboraç ã o do produto final, uma vez que em 

seu experimento, encontrou-se 19 amostras de queijo fresco, das 30 amostras 

analisadas, em desacordo com o limite de até  5x102/g de coliformes a 45 °C 
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estabelecido pela legislaç ã o brasileira (BRASIL, 2001) e 8 amostras das 30 

analisadas em desacordo com o máximo permitido pela mesma legislaç ã o que é  de 

até  103/g de Estafilococos coagulase positiva. 

No trabalho de Sousa, Toro e Neves (2005) demonstra precariedade dos 

processos de obtenç ã o e qualidade do leite, uma vez que três das 15 amostras 

analisadas apresentavam número superior a 5 x 102/g. a 45 °C. de coliformes. 

Avaliando-se os trabalhos acima citados é  possível observar que grande parte 

dos alimentos lácteos podem estar contaminados por Klebsiella spp. Associando 

estes dados com os resultados obtidos neste trabalho, onde ficou evidenciado que à 

medida que aumenta a temperatura de armazenamento do leite, passa a haver o 

predomínio de bacté rias gram negativas (K. pneumoniae), e sabendo-se que esses 

microrganismos podem causar uma sé rie de infecç ões severas e antibiótico 

resistentes, fica registrado a necessidade de implantar medidas mais efetivas de 

higiene e controle de qualidade, para evitar a contaminaç ã o dos alimentos por esses 

patógenos e com isso, que pessoas fiquem doentes devido às falhas de produç ã o. 

 Em relaç ã o ao processo de pasteurizaç ã o, de acordo com a Instituiç ã o 

Normativa n° 51 (BRASIL, 2002), leite pasteurizado é  o leite elaborado a partir do 

leite cru, refrigerado na propriedade rural, que apresente as especificaç ões de 

produç ã o, de coleta e de qualidade dessa maté ria-prima contidas em Regulamento 

Té cnico próprio e que tenha sido transportado a granel até  o estabelecimento 

processador.  

 

Antes da Pasteurização 
Produto Temperatura (saída) Temperatura (chegada) 

Leite tipo A Granja leiteira Granja leiteira 
Leite tipo B Maior que 4 °C por 48h Estabelecimento Industrial adequado maior 7 °C 

Leite tipo C 25 °C por até  10h 
Posto de refrigeraç ã o ou Estabelecimento Industrial 
adequado 

Após a Pasteurização 
Leite tipo A, B e C: temperatura igual ou inferior a 4 °C 
Temperatura máxima de conservação do leite: 7 °C na propriedade rural ou no tanque 
comunitário e 10 °C no estabelecimento processador. 
Fonte adaptada: Instruç ã o Normativa 51, Brasil, 2002. 

 

Quadro 1 - Temperatura de armazenamento do Leite 
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No presente estudo avaliou o efeito no processo de pasteurizaç ã o lenta, 

quando inserido uma quantidade pré -determinada de microrganismos 

(Staphylococcus spp., Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus spp.,junto à 

Klebsiella pneumoniae) em leite integral esté ril, para observar a curva de morte 

té rmica quando se adiciona cada microrganismo em amostras de leite e quando se 

adiciona os dois microrganismos na mesma amostra de leite.   

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que na pasteurizaç ã o 

lenta, do leite com a associaç ã o de microrganismos (processo similar à realidade 

dos leites in natura no Brasil), há menos eliminaç ã o de UFC quando comparadas, ao 

mesmo processo, com os microrganismos isolados.  

Catã o e Ceballos (2001) encontraram leites, com grande quantidade de 

microrganismo e de diferentes tipos, após a pasteurizaç ã o, demonstrando que há no 

mercado, leite com potencial patogênico à populaç ã o. 

Estes resultados sã o diferentes àqueles obtidos na dissertaç ã o de Zappa 

(2006), onde a autora consegue eliminar todos os microrganismos, utilizando os 

mesmos mé todos de associaç ã o entre Cândida spp. e Klebsiella pneumoniae, 

entretanto, só medindo o número de UFC antes e após a pasteurizaç ã o lenta. 

Já na dissertaç ã o de Ruz-Peres (2005), 1,09% das leveduras e 0,99% dos 

fungos filamentos encontrados em amostras de leites crus sobreviveram ao 

processo de pasteurizaç ã o lenta, resultado semelhante foi encontrado neste trabalho 

quando se analisa que 0,03% das Klebsiella pneumoniae e 3,07% dos 

Staphylococcus spp. sobreviveram ao mesmo processo. Entretanto, quando se 

analisa os microrganismos pasteurizados em associaç ã o, observa-se que 36,32% 

das Klebsiella pneumoniae e 37,92% dos Staphylococcus spp. sobreviveram à 

pasteurizaç ã o lenta, demonstrando a importâ ncia de produzir leite com a menor 

quantidade de contaminaç ã o possível, para que esse seja oferecido ao consumidor 

alimentos que nã o coloque em risco sua saúde. 

Freo e Reolon (2006), encontraram no respectivo trabalho; no leite in natura 

índice de coliformes totais e fecais três vezes maior que o permitido pela legislaç ã o 

(1000 NMP/mL). O leite pasteurizado obteve um índice dez vezes maior do que a 
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legislaç ã o permite (4 NMP/mL). O queijo frescal obteve índice três vezes maior que 

o permitido pela legislaç ã o (1000 NMP/mL), concluindo-se que a contaminaç ã o dos 

produtos pode ter sido proveniente da contaminaç ã o inicial do leite, falhas no 

processo de pasteurizaç ã o ou no envase do produto. 

O trabalho de Mendes et al. (2005), avaliou a qualidade microbiológica de 

leites pasteurizados tipo “C”, de três diferentes marcas, comercializadas em Alfenas 

– MG, sendo que uma das marcas analisadas apresentou um lote com resultados 

em desacordo com a legislaç ã o brasileira, evidenciando que ainda existem 

irregularidades higiênico-sanitárias durante o processamento, envase e/ou 

armazenamento do leite pasteurizado do tipo “C”, sendo necessário maior 

compromisso dos produtos e usinas beneficiadoras com as boas práticas de 

fabricaç ã o, análise de perigos e pontos críticos de controle e maior fiscalizaç ã o 

nesses estabelecimentos, fazendo-se cumprir a legislaç ã o vigente e oferecendo ao 

consumidor um produto com qualidade higiênico-sanitária satisfatória e que nã o 

implique em riscos para a saúde. 

O trabalho Bortolozo et al. (2004) destaca a importâ ncia do tempo em relaç ã o 

à quantidade de microrganismos encontrados em produtos lácteos. No referido 

trabalho, o autor observa que no tempo 0 (zero) de análise todas as amostras (5) de 

leite (humano) encontravam-se dentro dos padrões biológicos desejáveis, entretanto, 

quando analisava-se as mesmas amostras armazenadas em geladeira após 12 e 

24h, a populaç ã o de microrganismos mesófilos aumentou a tal ponto de tornar duas 

das cinco amostras impróprias para consumo. Neste trabalho, descreve-se a 

importâ ncia de se garantir o menor número possível de microrganismo no produto 

final para que mesmo após o crescimento natural das bacté rias, durante o 

armazenamento, o consumidor adquira o produto de acordo com as legislaç ões 

vigentes e seguro para a alimentaç ã o. 

No trabalho de Barbosa, Jorge e Ueno (2007), encontrou-se dentre as 175 

amostras de leite coletadas na plataforma de uma usina de processamento de 

Taubaté , 108 (61,7%) amostras contaminadas com Staphylococcus com contagem 

entre 1,0 x 102 e 2,1 x 105 UFC/mL (acima de 1 x 105 UFC/mL é  considerado 

perigoso para a produç ã o de enterotoxina).  
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Os mesmos autores relatam sobre a importâ ncia do processo de 

pasteurizaç ã o neste leite devido à alta incidência de microrganismo encontrada, 

entretanto lembram que o processo de pasteurizaç ã o apenas diminui a quantidade 

de cepas viáveis no produto, demonstrando a importâ ncia de se trabalhar com 

alimentos de boa qualidade para que após o processo de pasteurizaç ã o reste um 

valor bastante reduzido de cepas viáveis. 

Outro ponto importante é  lembrar que a cada dia cresce na populaç ã o, 

indivíduos com imunidade deficiente, seja pelo aumento do número de pacientes 

com AIDS, câ ncer ou outras doenç as imunossupressoras, seja pelo crescente nível 

de estresse em que a populaç ã o esta exposta, e que leva à diminuiç ã o da 

imunidade deixando a populaç ã o mais exposta a problemas de ordem alimentar 

quando ingerirem um alimento de qualidade duvidosa. 

Atravé s dos resultados obtidos neste trabalho, observa-se que há grande 

interaç ã o no crescimento bacteriano quando o alimento é  submetido a um tempo de 

armazenamento e esse processo tem relaç ã o direta com a temperatura na qual o 

produto permanece armazenado, demonstrando a importâ ncia do cuidado com a 

higiene durante toda a cadeia produtiva, antes e após o processo de pasteurizaç ã o, 

uma vez que esse tipo de tratamento té rmico apenas elimina parte das cé lulas 

bacterianas, as quais continuaram a se multiplicar durante o tempo de 

armazenamento até  o que alimento seja consumido. 

També m fica evidente que quanto melhor a qualidade do leite antes do 

processo de pasteurizaç ã o melhor a qualidade do mesmo após o processo de 

pasteurizaç ã o. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Na temperatura de 6°C nã o há diferenç a no crescimento de Staphylococcus 

spp. e Klebsiella pneumoniae, no leite, e a medida que aumenta a temperatura, até  

36°C, a Klebsiella pneumoniae apresenta crescimento superior ao Staphylococcus 

spp. 

Nas temperaturas de 25 e 36°C a Klebsiella pneumoniae associada ao 

Staphylococcus spp. cresce mais do que quando em cultura pura, o que indica que a 

contaminaç ã o de leite por Klebsiella pneumoniae (contaminaç ã o ambiental) irá 

influenciar mais na qualidade do produto final, comparando-se à contaminaç ã o por  

Staphylococcus spp., oriundo de mastite. 

Apesar da curva de morte té rmica observada ser mais bem descrita na funç ã o 

cúbica, verificou-se que esta curva é  alterada quando há a associaç ã o de Klebsiella 

pneumoniae e Staphylococcus spp., portanto, a interaç ã o de microrganismos altera 

a morte dos mesmos, recomendando-se que novos estudos sejam realizados para 

que se entenda melhor esse processo. 
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