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RESUMO
ARELLANO, F. M. V. Qualidade microbiológica da alimentação fornecida aos
cães errantes nas imediações da reserva florestal da Cidade Universitária.
[Microbiological quality of food provided to the stray dogs in the University of São
Paulo forest reserve]. 2013. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2013.

Este trabalho analisou as condições microbiológicas em que se encontram os
alimentos fornecidos aos cães errantes que se localizam na reserva florestal da
Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira – Universidade de São Paulo.
Trata-se de sobras de alimentos que foram consumidos em restaurantes locais e
são fornecidos diariamente aos animais por um voluntário. Foram recolhidas
amostras desses alimentos ao longo de cinco dias, e, em cada dia, foram escolhidas
seis porções procurando a maior representatividade das amostras. Foram
pesquisados os seguintes microrganismos: coliformes totais e termotolerantes,
Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella spp., Listeria monocytogenes e
Mycobacterium spp. Para coliformes totais (Log NMP/g) nas amostras de produtos
cárneos a média foi 4,1, variando de 2,4 até >7,0, e para o grupo de outros
alimentos a média foi 3,8 variando de 2,0 até 5,7. Para os coliformes termotolerantes
(Log NMP/g) nas amostras de produtos cárneos a média foi 3,6, variando de 1,2 até
7,0; e para o grupo de outros alimentos a média foi 3,2, variando de 1,0 até 5,7. Para
Staphylococcus coagulase positiva (Log UFC/g) nas amostras de produtos cárneos
a mediana (distribuição dos dados não foi normal) foi <2 e o valor máximo foi 5,4; e
para o grupo de outros alimentos a mediana foi <2 e o valor máximo 5,8. Houve
ausência de Salmonella spp. em 25 g em todas as amostras, para Listeria
monocytogenes 33,3% (10/30) das amostras foram positivas e 3,3% (1/30) das
amostras houve presença de Mycobacterium spp. não pertencente aos complexos
M. tuberculosis, M. avium-intracelulare. Considerando a susceptibilidade dos cães
aos patógenos transmitidos por alimentos e as incertezas sobre dose-resposta aos
desafios microbiológicos e, considerando ainda, o direito dos animais à alimentos
seguros e saudáveis, conclui-se que os alimentos ofertados aos cães na CUASO
apresentaram características microbiológicas insatisfatórias, interpretado pelos
padrões microbiológicos da legislação para alimentação humana tendo em vista a
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1 INTRODUÇÃO E REVIÃO DE LITERATURA

A convivência entre o ser humano e a espécie canina existe há muitos
anos. Essa convivência trouxe inúmeros benefícios ao homem, pois esses
animais podem proporcionar companhia, contribuição em atividades como
proteção do território e caça, além de auxiliarem deficientes físicos e também por
participarem em terapias assistidas por animais. No entanto, apesar dessa
convivência

desejável,

a

procriação

descontrolada,

abandono,

hábitos

inadequados de criação e à deterioração da qualidade de vida em certas
comunidades humanas são fatores que influenciaram ao aparecimento de cães
errantes (INSTITUTO PASTEUR, 2000). Cães errantes são aqueles que não
estão sob o controle direto de uma pessoa ou cães que não são impedidos de
andar livremente (OIE, 2009).
Essa população crescente de cães errantes tornou-se uma preocupação
para as autoridades de saúde pública em diversos países. Isso se deve pelo fator
que os cães errantes podem proporcionar alguns prejuízos como a transmissão
de doenças e também provocar agressões ao homem. Diminuir população de
animais errantes tornou-se preocupação para os órgãos públicos e, desse modo,
programas de controle populacional passaram a fazer parte das medidas de
saúde pública. A redução da população canina através da esterilização é
eficiente, mas não mostra resultados significativos em curtos períodos de tempo.
Além disso, a redução das taxas de abandono e a promoção da posse
responsável contribuem para o controle populacional (AMAKU; DIAS; FERREIRA,
2009).
Existem alguns fatores que influenciam a distribuição dos cães errantes. A
presença de abrigo é bastante desejável para a proteção, sobrevivência e
reprodução destes animais. Outro fator é a disponibilidade de lixo, pois quando
não está bem acondicionado ele proporciona uma fonte de alimentação para os
cães errantes. Também, hábitos como a criação de animais semi domiciliados e
propriedades que permitem a fuga de seus animais também influem nessa
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distribuição (BECK, 1973). Desse modo, animais procuram principalmente abrigo
e alimentos. Ao fornecer uma fonte de alimentação constante a uma população de
cães errantes é possível mantê-la uma determinada região.
Segundo Dias et al. (2013), a comunidade da Universidade tem contato
constante com cães errantes e esse contato pode levar à transmissão de
zoonoses, acidentes por mordeduras e acidentes de carro por atropelamento. No
estudo foi feita a estimativa da quantidade de cães presentes no campus e,
durante as observações, os cães foram vistos na maioria das vezes próximos à
prédios e restaurantes. O programa Práticas Educativas em Segurança dos
Alimentos identificou e cadastrou na CUASO, até o primeiro semestre de 2012, 53
pontos de venda de alimentos em todo o campus (PORFIRIO et al., 2012).
Além disso, segundo Dias et al. (2013), ele responsabiliza que uma fonte
constante de alimentação pode ser uma das razões principais da permanência
dos cães no campus tendo em vista que a densidade dos cães nos pontos de
venda de alimentos foi maior que a densidade de cães na mesma distância de
lixos. A provável fonte de alimentação de escolha desses animais são os restos
de comida oferecidos pelas pessoas e voluntários em volta dos restaurantes da
universidade. Assim, uma fonte de alimentação é o principal motivo para a
persistência dessa população dentro das fronteiras do campus. O autor também
cita que as pessoas devem ser desencorajadas de providenciar restos de
alimentos para os cães errantes.

1.1 Zoonoses

A Organização Mundial de Saúde conceitua zoonose como qualquer
doença ou infecção que é naturalmente transmissível de animais vertebrados
para os seres humanos (WHO, 2013).
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Fezes de cães podem conter diversos tipos de microrganismos
potencialmente patogênicos para humanos, sendo, nesse caso, zoonoses.
Bactérias que são patógenos e que podem causar diarréia como Campylobacter,
Salmonella, Yersinia e E. coli. Em ambientes urbanos, as fezes de animais no
ambiente

podem

representar

uma

fonte

importante

de

microrganismos

potencialmente patogênicos para outros animais assim como para a comunidade
(CINQUEPALMI et al., 2013).
Cães são suscetíveis a infecção por diversos patógenos causadores de
doenças gastrointestinais em humanos. No entanto, na maioria das vezes quando
são expostos a esses agentes, não demonstram sinais clínicos. Contudo, a
excreção desses agentes pelas fezes pode acontecer e possui grande potencial
zoonótico. Nos EUA, aproximadamente 3% de todas as salmoneloses podem ser
atribuídas ao contato com animais de companhia (LENZ et al., 2009).

1.1.1 Salmonella spp.

As salmonelas são bacilos Gram negativos, não formadores de esporos e
anaeróbios facultativos. Localizam-se primordialmente no trato gastrointestinal de
diversas espécies animais incluindo: aves, répteis e mamíferos. Podem
multiplicar-se em temperaturas entre 7 e 49,5ºC, sendo 37ºC a temperatura ideal
para seu crescimento (GERMANO, 2008). Altas temperaturas podem causar a
destruição da Salmonella. No leite é possível causar sua destruição a 71,2 ºC por
1,2s (JAY, 2009).
No estudo realizado por Ribeiro et al. (2010) encontrou Salmonella em 42
amostras de fezes em cães com enterite. Os sorotipos mais identificados em cães
foram Salmonella Typhimurium e Salmonella Enteritidis.
Casos clínicos causados por infecção por Salmonella spp. são raros em
cães, contudo a sintomatologia clínica é similar àquela que acontece nos
humanos. Os sintomas incluem febre, mal estar, vômitos, dor abdominal e
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diarréia. Colapso cardiovascular e choque podem acontecer, mas em casos de
infecções sistêmicas em animais jovens, idosos ou imunocomprometidos. Já as
fontes de infecção para cães são o consumo de alimentos contaminados,
consumo de roedores infectados e coprofagia (FINLEY; REID-SMITH; WEESE,
2006).
O tratamento para salmonelose em cães também é apenas de suporte em
casos não complicados. Em animais imunocomprometidos ou com risco de
desenvolver septicemia o uso de antimicrobianos é necessário (MARKS et al.,
2011).
Os cães podem tornar-se portadores de salmonela pela ingestão de
alimentos contaminados. Os cães são capazes de eliminar o microrganismo nas
suas fezes durante seis semanas ou mais, podendo haver a eliminação
intermitente dos cães portadores assintomáticos. Estes podem servir como fonte
de salmonelose para outros cães ou para o ser humano (MORSE et al., 1976).

1.1.2 Listeriamonocytogenes

Listeriose é a doença causada pelas bactérias do gênero Listeria e a L.
monocytogenes é considerada a mais patogênica das espécies, tanto para
humanos, quanto para animais. A ingestão de alimentos contaminados é a
principal rota de infecção, porém não se sabe a carga microbiana mínima capaz
para desenvolver a doença em humanos. A temperatura de crescimento varia de
1 a 45 ºC e de modo geral, protocolos de pasteurização do leite são suficientes
para sua destruição (MCLAUCHLIN, 2004; JAY, 2009).
O desenvolvimento da doença, pelo menos em humanos, depende do
estado do hospedeiro. Uma pessoa saudável, não grávida e não imunossuprimida
é bastante resistente à infecção podendo não apresentar listeriose clínica ou
apenas sinais genéricos semelhantes a uma virose. No entanto, quando há
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comprometimento do sistema imune, a doença pode ser grave. Aborto,
nascimento prematuro ou natimortalidade são observados em grávidas. Em
outros casos meningite, septicemia, meningite, encefalite, meningoencefalite e
linfadenopatia podem ocorrer (JAY, 2009).
Poucos relatos foram feitos da listeriose canina, no caso relatado por
Schroeder e van Rensburg (1993), uma cadela da raça Doberman foi levada ao
veterinário pela queixa de andar em círculos, hemiparesia e depressão. No exame
clínico revelou dor abdominal, anemia, conjuntivite, diminuição da sensibilidade
facial, diminuição do tônus muscular da mandíbula e língua, e diminuição da
propriocepção. Na citologia da medula óssea apresentou infecção bacteriana.
Apesar do tratamento com antibióticos, a cadela veio a óbito. Na necrópsia,
lesões inflamatórias multifocais generalizadas foram encontradas nos pulmões,
fígado, baço, meninges, gânglios linfáticos, glândulas adrenais e rins. Listeria
monocytogenes foi isolada em cultura pura a partir destes órgãos e tecidos. O
exame histopatológico revelou numerosas bactérias em forma de bastonete
intracelulares gram-positivas observadas em todos os órgãos acima referidos.
Em outro relato por Marien et al. (2007) foi encontrada L. monocytogenes
da vesícula biliar de uma cadela com meses imunocomprometida. A cadela
estava sendo tratada há quatro meses com corticoesteróides devido ao
diagnóstico de artrite auto-imune. Após esse período, apresentou diarréia e
hepatomegalia. Diversos exames complementares foram feitos, mas no aspirado
da vesícula biliar foi detectada a presença de L. monocytogenes. A cadela teve
que ser eutanasiada alguns dias depois.
O tratamento por diversos meses com corticoesteróides pode ser o fator de
predisposição mais provável nesse caso. Já, a origem da listeriose nesse caso é
difícil de descobrir. Cães podem se infectar através da alimentação, mas também
podem se infectar ao ter contato com outros animais infectados ou portadores, ou,
até mesmo, a L. monocytogenes podia estar presente na microbiota intestinal e
manifestado a doença após a queda da resistência por parte do animal (MARIEN
et al., 2007).
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As listerias estão altamente distribuídas no ambiente e são considerados
microrganismos ubiquitários (JAY, 2009).

E, apesar dos surtos de listeriose

humana estarem relacionados ao consumo de alimentos contaminados por falta
de higiene ou contaminação cruzada, o contato direto com animais doentes ou
portadores pode levar à listeriose humana (QUINN et al., 19991 apud MARIEN et
al., 2007, p.354; GAHAN; HILL, 20052; apud MARIEN et al., 2007, p.354).
No trabalho de Hardy, Margolis e Contag (2006) foi demonstrada a
replicação extracelular de L. monocitogenes no lúmen da vesícula biliar de
camundongos e verificou que as bactérias foram liberadas ao intestino e depois
excretadas pelas fezes permanecendo viáveis no ambiente.
Ainda, a L. monocytogenes pode ser isolada das fezes de animais
saudáveis

e

humanos.

No

estudo

que

investigou

a

presença

de

L.

monocytogenes no conteúdo intestinal de errantes, houve o isolamento em 1,22%
(1/82) dos animais. O animal em que foi isolada era aparentemente saudável. O
sorotipo isolado foi o 1/2b que é um sorotipo comumente isolado nos casos de
listeriose humana. Ainda, a possibilidade que cães de rua possam ser uma
reservatório de L. monocytogenes existe e, também, podendo ser uma fonte de
listeriose para humanos (KOCABIYIK; ÇETIN; ÖZAKIN, 2005).
Outro estudo feito na Alemanha por Weber et al. (1995) teve uma
ocorrência semelhante. Verificou-se a presença de L. monocytgenes em 1,3% das
amostras (4/300). Sendo encontrado o sorovar 1/2b três vezes e o sorovar 4ab
uma vez.
Como mencionado, as infecções por L. monocytogenes são pouco
relatadas em cães. A rota mais comum de infecção por L. monocytogenes, tanto
em humanos, quanto nos animais, é a rota oral/gastrointestinal. Mas pode

1

QUINN, P. J.; CARTER, M. E.; MARKEY, B. K.; CARTER, G. R. Listeria species. Clinical
Veterinay Microbiology, p. 170-174, 1999.

2

GAHAN, C.G.M.; HILL, C. Gastrointestinal phase of Listeria monocytogenes
infection.JournalofAppliedMicrobiology, v. 98, p. 1345-1352, 2005.
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também ser que a L. monocytogenes esteja presente na microbiota normal do
animal (LÄIKKÖ et al., 2004).

1.1.3 Mycobacterium spp.

As infecções por micobactérias são incomuns em cães e o diagnóstico é
difícil. Os principais sinais como caquexia, debilidade e emagrecimento nem
sempre são observados nos animais. A prova de tuberculinização pode
apresentar resultados falso-positivo ou falso-negativo, dificultando o diagnóstico
ante-mortem. Já, outros sinais como vômitos, perda de apetite, caquexia e
diarréia tem sido reportados aos cães infectados por micobacterias (OLIVEIRA et
al., 2012).
Em um relato por Erwin et al. (2004) uma mulher foi positiva para M.
tuberculosis. Seis meses depois, levou seu Yorkshire de três anos e meio para o
veterinário relatando tosse, emagrecimento e vômito. O teste inicial para
tuberculose foi negativo. Oito dias após, o animal foi eutanasiado por obstrução
uretral. Na necropsia, as amostras de fígado e linfonodo tronqueobraquial foram
positivas para M. tuberculosis por PCR. As amostras de M. tuberculosis da dona e
do cão foram genotipadas e foram idênticas. Esse foi o primeiro relato com
gentotipagem confirmada. O verdadeiro risco de transmissão de humanos para
cães não se conhece, ou vice-versa. No entanto, o potencial de transmissão
existe e profissionais da área da saúde devem estar cientes deste risco.
Muitas espécies de mamíferos domésticos são sensíveis aos agentes da
tuberculose. Os cães se infectam através de exposição maciça e repetida, ao
coabitarem com pacientes humanos ou ao consumir repetidas vezes produtos
contaminados. Em um relato de caso realizado por Megid et al. (1994), estudou
uma família com 18 pessoas, destas cinco apresentavam tuberculose pulmonar
confirmada por exames clínicos, radiológicos e pesquisa de micobactéria em
escarro. A família possuía uma cadela e dois gatos. A cadela foi submetida a
diversos exames para pesquisar a presença de tuberculose e houveram

23

alterações radiográficas compatíveis com a doença, assim como a baciloscopia
apresentou Bacilos Álcool Ácido Resistentes (BAAR). Na necropsia não foram
encontradas alterações macroscópicas, porém, no exame histológico dos
linfonodos mediastínicos, corados pelo método de Ziehl-Neelsen, foram
observados no citoplasma dos macrófagos a presença de material particulado de
coloração

eosinofílica

(compatível

com

micobactérias).

Esse

animal

foi

considerado como fonte de infecção potencial apesar de não saber exatamente o
perigo que o cão tuberculoso representa para o homem.
Cães são mais suscetíveis às infecções por Mycobacterium das espécies
M. tuberculosis e M.bovis, no entanto, já foram relatadas infecções por M. avium,
M. fortuitum, M. chelonae-abscessus, M. flavescense M. genavense. Os cães
podem se contaminar quando vivem em estreita relação com o homem doente ou
com bovinos. A infecção por M. bovis ocorre principalmente pela via digestiva e
por M. tuberculosis pela via aérea (OLIVEIRA et al., 2012).
Sabe-se que a tuberculose é uma doença reemergente e pode ser
encontrada em grandes centros urbanos. A manipulação de alimentos por
indivíduos doentes ou portadores podem ser fontes de contaminação do alimento
(GERMANO, 2008). Desse modo, M. tuberculosis pode ser transmitido por via
digestiva quando alimentos contaminados por um individuo doente forem
consumidos por outro individuo.

1.2 Microrganismos indicadores

Microrganismos indicadores podem ser utilizados para refletir a qualidade
microbiológica dos alimentos em relação à segurança dos alimentos. A presença
destes

microrganismospode

fornecerinformações

sobre

a

ocorrência

de

contaminação de origem fecal, sobre a provável presença de patógenos ou sobre
a deterioração potencial do alimento, além de poderem indicar condições
sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento.
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Geralmente os microrganismos indicadores são considerados como sendo de
grande

significância

quando

da

avaliação

da

qualidade

e

segurança

microbiológicas de alimentos (JAY, 2009).

1.2.1 Coliformes totais e coliformes fecais

Os coliformes são bastonetes Gram negativos, não esporulados e que
fermentam lactose em 48 horas. De maneira geral, os coliformes são
representados por quatro gêneros da família Enterobacteriaceae: Citrobacter,
Escherichia, Enterobacter e Klebsiella. Os coliformes crescem em uma ampla
variedade de meios e também de alimentos. Esses microrganismos são
frequentemente utilizados como indicadores da qualidade microbiológica em
alimentos (JAY, 2009).
O grupo dos coliformes totais ou coliformes a 35ºC compreende bactérias
que podem ser entéricas, ou não. A presença desse grupo microbiano em
alimentos não aponta necessariamente a presença de patógenos ou a
contaminação fecal. Contudo, números elevados indicam condições higiênicosanitárias insatisfatórias (CHOUMAN; PONSANO; MICHELIN, 2010).
Coliformes fecais produzem gás em caldo EC em temperaturas de 44ºC a
46ºC. Um teste para coliformes fecais é essencialmente um teste para E. coli tipo I,
embora algumas linhagens de Citrobacter e Klebsiella possam se adequar a essa
definição. O habitat primário de muitos coliformes, incluindo a E. coli é o trato
gastrointestinal, porém muitos vegetais abrigam bastonetes Gram negativos como
certos tipos de Enterobacter, mas que não possuem interesse em saúde pública. Já,
para produtos de origem animal, os coliformes termotolerantes indicam a
contaminação fecal (JAY, 2009). Quanto à maior quantidade de coliformes fecais,
maior a chance de encontrar eventuais enteropatógenos como E. coli patogênica
(WEESE; ROUSSEAU; ARROYO, 2005).
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1.2.2 Escherichia coli

Diarréia em cães é um dos problemas mais comuns na clínica de animais
pequenos e enteropatógenos bacterianos desempenham um papel importante em
diversos casos. No entanto, muitos desses patógenos estão presentes na
microbiota normal do animal o que dificulta a documentação clínica desses casos
(MARKS; KATHER, 2003).
Segundo Beutin (1999), E. coli provoca doença gastrointestinal em cães
jovens. Entre os cinco grupos de E. coli causadora de diarréia em humanos, as
variantes

ETEC

e

EPEC

foram

claramente

associados

com

doença

gastrointestinal em cães.
Cepas patogênicas de E. coli podem ser isolados em cães aparentemente
saudáveis e em cães que manifestam sintomas graves como diarréia
hemorrágica. A variação de sintomas depende também de presença de outros
patógenos concomitantes como parvovirus, C. perfringens e parasitos intestinais,
assim, a E. coli patogênica pode associar-se à essas infecções e causar
complicações como septicemia (BEUTIN, 1999). Por conseguinte, é difícil
determinar se E. coli pode ser considerado um patógeno primário. O tratamento
para animais com diarréia causada por E. coli normalmente é apenas de suporte.
O uso de antimicrobianos é recomendável em casos mais graves e em casos de
septicemia (MARKS; KATHER, 2003).
A E. coli é um habitante comensal no trato intestinal de humanos e animais
de homeotermos. Dentro das espécies de E. coli, algumas cepas são capazes de
provocar infecções entéricas e infecções extra intestinais em várias espécies.
Algumas dessas cepas podem ser transmitidas entre espécies, podendo ser
patogênicas para uma espécie e não para a outra (BEUTIN, 1999).
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Cães e gatos podem participar como fontes de infecção de E. coli para
outros animais e para o homem. Achados indicam que cães assintomáticos
podem ser portadores de variantes de E. coli patogênicas, incluindo a cepa
O157:H7, e podem ser associados a casos e infecção em humanos (BEUTIN,
1999). Desse modo, os cães errantes têm a possibilidade de contaminar o
ambiente em que se localizam ou também, infectar as pessoas que possuem
contato direto com esses animais.

1.2.3 Staphylococcus aureus

As bactérias da espécie Staphylococcus aureus habitam a pele e mucosas
do trato respiratório e intestino em humanos. Do mesmo modo, habitam a flora
bacteriana das diferentes espécies de animais domésticos e silvestres
(GERMANO, 2008).
Algumas variantes de Staphylococcus aureus produzem exotoxina durante
seu crescimento em um meio de cultura favorável. A temperatura de crescimento
do S. aureus é de 7ºC a 47,8ºC, porém as enterotoxinas são produzidas entre
10ºC a 46ºC. A quantidade mínima de enterotoxina necessária para causar
doença em humanos é aproximadamente 20 ng, já o número de células de S.
aureus mínimo para produzir esses níveis de enterotoxina é 104 UFC/g (JAY,
2009).
Experimentos revelaram que a administração intra intestinal do extrato de
Staphyloccocus produtor de toxina leva a enterite aguda em cães. Já, a
administração contínua e por longos períodos leva a enterite crônica
(KOCANDRLE; HOUTTUIN; PROHASKA, 1966).
Os autores Weese, Rousseau e Arroyo (2005) relatam que, em cães,
Staphylococcus aureus têm menor importância em cargas de contaminação
menores, mas podem causar doença nos cães quando há ambientes favoráveis
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para sua multiplicação e produção de toxinas. No entanto, não se sabe
exatamente qual é a quantidade mínima de enterotoxina para causar doença em
cães.

1.3 Qualidade da alimentação servida a animais

O Codex Alimentarius estabelece um sistema de segurança alimentar para
animais de produção, que abrange toda a cadeia alimentar, levando em conta
aspectos relevantes da saúde dos animais e do meio ambiente, a fim de
minimizar os riscos para a saúde dos consumidores. O objetivo deste código é
para ajudar a garantir a segurança dos alimentos para consumo humano por meio
de adesão a boas práticas de alimentação animal a nível agrícola e de boas
práticas de fabricação (BPF) durante a aquisição, manuseio, armazenamento,
processamento e distribuição de alimentos e ração para animais de produção
(FAO/WHO, 2004). Desse modo, a FAO tem maior preocupação para com a
alimentação de animais de produção, mas não há menção sobre animais de
companhia.
Já o órgão dos Estados Unidos Food and Drug Administration (FDA),
responsável por proteger e promover a saúde pública, exige em seu regulamento
que todos os alimentos para animais, assim como alimentos humanos, devem ser
seguros para o consumo. Os alimentos devem ser produzidos em condições
sanitárias adequadas, não conter substâncias nocivas, além de não possuir
microrganismos patogênicos (FDA, 2013).
Um dos fatores de risco para a saúde dos animais se refere à
contaminação dos alimentos por fungos e outros microrganismos. Esta
contaminação pode ocorrer desde a produção até o armazenamento da matéria
prima. Um fator que pode comprometer a qualidade da ração é sua exposição ao
ambiente que pode proporcionar o contato do alimento com veiculadores de
microrganismos. De todo modo, a ausência de padrões microbiológicos para a
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alimentação animal dificulta a análise sobre o possível risco que rações ou outros
alimentos destinados à alimentação contaminados possam oferecer à saúde dos
animais (GIRIO et al., 2012).
Em um estudo realizado por Weese, Rousseau e Arroyo (2005) foi feita a
avaliação da qualidade microbiológica de alimentos comerciais para animais
compostos por carne crua, devido ao aumento da demanda dos consumidores por
esse tipo de alimentação para seus animais de estimação. Nesse estudo foram
identificados coliformes totais e fecais, E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus
aureus e Clostridium perfringens. Além disso, os autores afirmam que a exposição
dos animais por alimentos contaminados podem levar ao aparecimento de
doença, principalmente infecções gastrointestinais por E. coli patogênica e por
Salmonella spp. Para os humanos, o risco seria a exposição direta ou indireta
pelo contato com esses animais.
Um estudo para o monitoramento da dinâmica populacional de cães
errantes na CUASO (Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira) identificou
um voluntário que costuma alimentar diariamente os cães que habitam na reserva
florestal da CUASO com restos de alimentos dos restaurantes locais. A estimativa
é que haja 15 indivíduos adultos e não esterelizados. A reprodução desses
animais acontece, mas poucos filhotes chegam à idade adulta, pois sua
mortalidade é grande devido ao abandono pelas mães entre duas a três semanas
após o parto e são expostos a diversos agentes infecciosos e parasitários. Não
foram encontradas carcaças nem tocas nas observações feitas dentro da reserva
em 2012, mas é possível que ocorra o infanticídio também. O comportamento
desses cães é aversivo a humanos, pois foi moldado pelo oferecimento constante
de comida dentro da reserva e assim, esses animais passam sua fase de
sociabilização dentro da reserva e não são apresentados a estímulos que possam
reduzir esse comportamento. Contudo, esses animais não são considerados
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ferais, pois são dependentes de recursos oferecidos por humanos (DIAS, 2013
informação pessoal)3.
Assim, esse trabalho se dispôs a estudar a qualidade microbiológica
desses alimentos oferecidos aos cães errantes da reserva florestal da CUASO.

3

Informação fornecida por DIAS, R. A. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde
Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, recebida
por <dias@vps.fmvz.usp.br> em 22 Julho de 2013
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2 OBJETIVO

O trabalho tem como objetivo avaliar as condições microbiológicas dos
alimentos fornecidos aos cães errantes da reserva florestal da CUASO.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Caracterização e coleta das amostras

Há cinco anos o voluntário realiza a distribuição de alimentos por diversos
pontos na CUASO todos os dias de maneira sistemática. Entrou-se em contato com
esse voluntário e foi pedido que, antes de colocar esses alimentos a disposição para
os animais, fosse colhida uma porção desses alimentos para posterior análise. O
voluntário relatou que os alimentos trazidos para os animais durante a semana são
provenientes de dois restaurantes do campus. Assim, esses restos de pratos e
sobras do Buffet do dia são recolhidos e colocados em uma sacola plástica como
visto na figura 1. Esses alimentos não sofrem refrigeração e na maioria das vezes
estão aquecidos por serem sobras dos Buffets.
Figura 1 -Sacola trazida pelo voluntário com os restos e algumas sobras dos
restaurantes locais

Fonte: (ARELLANO, F. M. V., 2013)
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Foram coletadas amostras por cinco dias durante a semana, e, em cada dia,
eram colhidas seis porções distintas do pool de alimentos para tentar alcançar maior
representatividade. Ao todo, foram seis amostras por dia em cinco dias totalizando
30 amostras.
Cada

amostra

foi

colhida

em

sacolas

plásticas

próprias

para

acondicionamento de alimentos em freezer e a coleta foi feita com ajuda de luvas
descartáveis. Essas amostras foram refrigeradas em caixa de isopor com gelo
reutilizável e transportadas para o Laboratório de Higiene Alimentar FMVZ USP.
No laboratório, essas amostras foram congeladas para a posterior análise
microbiológica.
As

amostras

eram

escolhidas

diferenciando

a

classe

de

alimento

predominante na porção colhida. As coletas aleatórias eram compostas de um
apanhado sem escolher os alimentos para a amostra.
Essa divisão foi:

Dia 1: 1.Carne bovina.
2. Filé de Frango.
3. Coxa e sobre coxa de frango com osso.
4. Recheio de carne desfiada de frango.
5. Arroz, feijão e batata frita.
6. Coleta aleatória

Dia 2: 7.Carne bovina fatiado
8. Croquetes de carne bovina.
9. Peixe assado com osso.
10. Ovo e frituras.
11. Arroz, feijão e batata frita.
12. Coleta aleatória.

Dia 3: 13. Carne bovina.
14. Medalhão de carne suína.
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15. Carne temperada bovina.
16. Pastel frito com recheio.
17. Arroz, Feijão e purê de batata.
18. Coleta aleatória.

Dia 4: 19. Carne bovina.
20. Coxa de frango assado com osso.
21. Filé de frango.
22. Lasanha de presunto e queijo.
23. Arroz, feijão e batata frita.
24. Coleta aleatória.
Dia 5: 25. Carne bovina assada.
26. Almôndega de carne.
27. Carne bovina assada e almôndega de carne.
28. Macarrão.
29. Arroz, feijão e batata frita.
30. Coleta aleatória.
Para fins de comparação, essas amostras foram divididas em dois grupos:


Produtos a base de carnes, pescados, ovos e similares:

Amostras: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27.


Outros

Amostras: 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30.

3.2 Preparo das amostras

As amostras foram descongeladas em geladeira por 24h e então quatro porções
de 25 g foram pesadas em saco de Stomacher® para homogeneização em meio
específico, segundo a análise a ser realizada.
O conteúdo de cada saco foi homogeneizado com o auxílio do homogeneizador
de laboratório Stomacher® por 60 segundos.
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3.2.1 Análises quantitativas

Uma porção de 25 g da amostra foi homogeneizada com 225 mL de água
peptonada 0,1% e, a partir daí, diluições decimais e seriadas foram preparadas até a
diluição 10-7.
A técnica do Número Mais Provável (NMP) foi empregada para a pesquisa de
coliformes, segundo Brasil (2003). Para a prova presuntiva, usou-se caldo Lauril com
tubo de Durham invertido (incubação 36ºC/48h). Os tubos positivos foram
confirmados para Coliformes Totais, em ágar Levine (36°C/48h), e para Coliformes
Fecais, em caldo EC com tubos de Durham invertido (45°C/48h). Foram anotados os
tubos positivos e, com o auxílio da tabela do NMP, feita a expressão do resultado
em NMP/g de cada um desses grupos.
Para a análise de Staphylococcus coagulase positiva, as diluições foram
semeadas em duplicata na superfície do ágar Baird Parker (36°C/48h). Foram
registrados os números de colônias típicas (T) e atípicas (AT) na diluição que
apresentou entre 20 e 200 UFC. Cinco colônias (entre T e AT) foram cultivadas
individualmente em caldo BHI (36°C/24h) para prova da coagulase (36°C/6h ou
24h). Por regra de três, o número de UFC/g foi calculado.
Os dados de quantificação de coliformes totais, coliformes fecais e
Staphylococcus coagulase positiva foram submetidos ao teste de normalidade
Kolmogorov-Smirnov. Nos dados de distribuição normal, usou-se o teste T de
Student para comparar os dados entre os grupos de alimentos “cárneos” e “outros”,
Nos dados não normais, utilizou-se o método Mann-Whitney.Empregou-se nesses
testes o software MINITAB 16, IC=95%.
3.2.2 Análises qualitativas
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Uma porção de 25 g da amostra foi homogeneizada em 225 mL caldo de
enriquecimento específico, segundo o agente a ser pesquisado.
Salmonella spp.: pré-enriquecimento em água peptonada a 1% (36ºC/24h)
seguido de enriquecimento seletivo em caldo Rappaport Vassiliadis e caldo Selenito
Cistina (ambos a 41ºC em banho-maria por 24h). O isolamento foi feito em ágar BVB
e ágar SS (36ºC/24 h). Confirmação em ágar TSI (36ºC/24h) seguido de prova de
aglutinação, usando anti-soro polivalente (anti-O e anti-H) (BRASIL, 2003).
Listeria monocytogenes: enriquecimento seletivo feito em duas etapas:
primeiro em caldo LEB (30ºC/24h) seguido de caldo Fraser (30ºC/24h). O isolamento
foi feito em placas com meio ALOA® (30ºC/48h) (BRASIL, 2003). Uma colônia de
cada placa de ALOA® foi semeada em tubos contendo o meio TSA (37ºC/24h) e
posteriormente foi submetia a metodologia molecular que será descrita a seguir.
A extração do DNA total foi realizada segundo protocolo de Chapman et al.
(2001) por meio de choque térmico. Os isolados foram semeados em 2mL de caldo
BHI e incubados a 37 °C por 24 horas. O conteúdo foi transferido para um microtubo
de 1,5 mL e centrifugado a 12.000 rpm por 10 minutos a 24ºC. O sobrenadante foi
descartado e o pellet ressuspendido com 1mL de água MilliQ® estéril. O material
homogeneizado foi centrifugado a 12.000 rpm a 24ºC por 5 minutos. O sobrenadante
foi descartado novamente e o pellet ressuspendido com 200μl de água MilliQ®
estéril.

A suspensão foi colocada em banho-maria a 95ºC por 10 minutos, e,

posteriormente acomodada em freezer a -20°C por 30 minutos, para a liberação do
DNA. Os microtubos foram retirados do freezer e descongelados em temperatura
ambiente. Os microtubos foram novamente centrifugados a 12.000 rpm a 24ºC por
10 minutos. Desse modo, aproximadamente 200μl do sobrenadante foi recuperado e
transferido para um novo microtubo de 1,5 mL, armazenado a -20ºC.
Para a confirmação do gênero Listeria foi feita a amplificação do gene prs.
Assim, foram utilizados os iniciadores expostos por Doumith et al. (2004) para
amplificação de um fragmento gênico de, aproximadamente, 370 pb. Além disso, foi
realizada a pesquisa do gene de virulência hly com os iniciadores propostos por
Border et al. (1990) para amplificação de um fragmento de, aproximadamente,
170pb. Para o mix da PCR com volume final de 25 µL, foi utilizado: 5 µL de DNA
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genômico, tampão de reação 10X; 1,5 mM cloreto de Magnésio; 200 µM de
desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP); 200 µM de cada um dos iniciadores; 1,25 U de
Taq-DNA-polimerase e água deionizada MilliQ® estéril.
As reações de PCR foram realizadas com um ciclo inicial de 94°C por 2
minutos, 35 ciclos de 94°C por 1 minuto, 50°C por 1 minuto, 72°C por 1 minuto, além
de um ciclo de extensão final de 72°C por 5 minutos.
Para o controle positivo nas reações de PCR foram utilizadas as cepas de L.
monocytogenes ATCC 19115 e ATCC 19111.
Finalmente, para visualização dos produtos obtidos nas reações de PCR,
estes foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5% preparado com
tampão e corado com brometo de etídio. Os marcadores de peso molecular
utilizados foram de100 pb da Invitrogen® no gel do hly e 1kb plus no do prs. Ao final
da corrida os fragmentos foram visualizados em luz ultravioleta e fotodocumentados.
Mycobacterium spp.: foi feita uma adaptação da metodologia usada para
material clínico, introduzindo uma etapa de enriquecimento da amostra, proposta por
AGUNSO (2013): o caldo enriquecimento foi MGIT modificado, em que o meio
base7H9 foi adicionado de piruvato (ao invés do glicerol) e a mistura de antibióticos
foi produzida no laboratório que é composta por: Polimixina B= 0,0038g, Anfotericina
B= 0,0006g, Ácido nalidíxico= 0,0024g, Trimetoprim= 0,0024g, diluídos em 3 mL de
água destilada e filtrados no meio (ao invés da mistura comercial PANTA). Nesse
enriquecimento a amostra foi incubada a 36 ± 1°C por 72h. O isolamento foi feito em
duplicata em meio Stonebrink-Leslie, também acrescido da mistura de antibióticos
usada no enriquecimento. As colônias sugestivas foram submetidas à coloração
Ziehl-Neelsen e uma vez confirmadas como bacilos álcool ácido resistentes (BAAR),
foram cultivadas em Stonebrink-Leslie para posterior teste molecular, visando avaliar
se pertencia ao complexo M. tuberculosis pela técnica TB Multiplex-PCR.
A extração e purificação do DNA foi realizada segundo o protocolo de BemerMelchior e Drugeon (1999) e Kremer et al. (1999). Foi retirada uma alçada de massa
bacteriana e transferida para tubos contendo a solução tampão (10 mM Tris-HCl e
1mM EDTA pH 8). Para a inativação dos bacilos, foi incubada a amostra a 80ºC por
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20 minutos, e, logo após, adicionou-se 50 µL de lisozima e foi armazenado a 37ºC
overnight. Após esse período, acrescentou-se 5 µL de proteinase K 10 mg/ mL e 70
µL SDS (10%), que foi incubado a 65ºC por 10 minutos. Adicionou-se 100 µL de
NaCl (5M) e 100 µL de solução CTAB/NaCl (4,1 g NaCl e 10 g CTAB em 100 ml de
H20) pré aquecida a 65 ºC, foi homogeneizado e incubado a 65ºC por 10 minutos.
Em seguida foi acrescentado 750 µL de clorofórmio: álcool isoamílico (proporção
24:1), agitado e centrifugado a 12.000 rpm por 7 minutos. O sobrenadante foi
transferido para um novo tubo de microcentrifuga e o DNA foi precipitado com 450
µL isopropanol e resfriado a -20 ºC por 30 minutos. Uma nova centrifugação foi
realizada a 12.000 rpm por 15 minutos, desprezando-se o sobrenadante. O
sedimento foi lavado com etanol 70% resfriado e foi centrifugado a 12.000 rpm por 5
minutos desprezando-se o sobrenadante novamente. A amostra com o sedimento foi
colocado em banho seco a 56ºC por 10 minutos e o sedimento seco foi suspendido
com 50 µL de TE. A amostra foi armazenada a -20ºC.
Após, foi realizada a amplificação de DNA. Executou-se a técnica de Reação
TB Multiplex-PCR adaptada de Wilton e Cousins (1992). Para o mix da PCR com
volume final de 25 µL, foram utilizados: 2,5 µL do DNA genômico, 1x PCR Buffer, 0,2
mM de cada desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP), 1,5 mM de Cloreto de Magnésio,
1,5 U de Taq polimerase, água deionizada MilliQ® esteril e 0,12 µM dos primers:
MYCGEN-F

(5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’),

MYCGEN-R

(5’-

TGCACACAGGCCACAAGGGA-3’), MYCAV-R (5’-ACCAGAAGACATGCGTCTTG3’),

MYCINT-F

(5’-CCTTTAGGCGCATGTCTTTA-3’),

TB1-F

(5’-

GAACAATCCGGAGTTGACAA-3’) e TB1-R (5’-AGCACGCTGTCAATCATGTA-3’).
As reações de PCR foram realizadas com um ciclo inicial de 94˚C por 10
minutos, 61˚C por 2 minutos, 72˚C por 3 minutos, 33 ciclos de 94˚C por 30
segundos, 61 ˚C por 2 minutos, 72˚C por 3 minutos, ainda um ciclo de 94˚C por 30
minutos, 61˚C por 2 minutos e 72˚C por 20 minutos.
Para visualização dos produtos obtidos nas reações de PCR, estes foram
submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5%. Para a corrida do gel misturouse 5 µL dos produtos amplificados com o corante azul de bromofenol. Usou-se como
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referencia o DNA ladder de 100 pb e 50 pb. Por fim, o gel de corrida foi corado com
GelRedTM e fotodocumentado.
Durante o processo foram tomadas precauções para se evitar a contaminação
de utensílios e equipamentos de laboratório, e também, houve a inclusão de
controles negativos e controle positivo (cepa de referência AN5 Mycobacterium bovis
cedida pelo Laboratório de Zoonoses Bacterianas).
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4 RESULTADOS

A tabela 1 contém os resultados encontrados para Coliformes totais, fecais
(ou termotolerantes) em Log NMP/g e Staphylococcus coagulase positiva em Log
UFC/g. Ressalta-se que os valores expressos como <2,0 Log UFC/g de
Staphylococcus coagulase positiva referem-se ao limite mínimo da técnica e indicam
ausência de crescimento do agente nessas amostras. Para fins estatísticos, esses
valores foram considerados como 0 (zero). Uma amostra apresentou coliformes
totais >7,0 LogNMP/g, indicando que o número excedeu a expectativa do plano de
análise, resultando positivos todos os tubos na máxima diluição realizada; para fins
estatísticos foi considerado o valor pontual de 7,0 Log NMP/g.
Para coliformes totais (Log NMP/g) nas amostras de produtos cárneos a
mediana foi 4,0, variando de 2,4 até >7,0, e para o grupo de outros alimentos a
mediana foi 3,4 variando de 2,0 até 5,7. Para os coliformes termotolerantes (Log
NMP/g) nas amostras de produtos cárneos a mediana foi 3,4, variando de 1,2 até
7,0; e para o grupo de outros alimentos a mediana foi 3,3, variando de 1,0 até 5,7.
Para Staphylococcus coagulase positiva (Log UFC/g) nas amostras de produtos
cárneos a mediana foi <2,0 e o valor máximo foi 5,4; e para o grupo de outros
alimentos a mediana foi <2,0 e o valor máximo 5,8.
Os dados de coliformes totais e fecais apresentaram distribuição normal e os
de estafilococos não. Os testes mostraram que não houve diferença entre os grupos
de alimentos “produtos cárneos” e “outros”.
O resultado para Salmonella spp. foi ausência em 25g de todas as amostras.
Em 10 amostras foram isoladas colônias azul esverdeadas com presença de
halo opaco, sugestivas de L. monocytogenes no ágar ALOA®.
Uma colônia de cada amostra foi então submetida à pesquisa dos genes prs e
hly. Todas as colônias apresentaram a presença dos dois genes, como pode ser
visto nas figuras 2 e 3.
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A presença do gene prs confirma o gênero Listeria enquanto a detecção do
gene hly (hemolisina) está presente tanto na espécie L. monocytogenes quanto na L.
ivanovii. Mas, considerando o histórico dos isolados (provenientes de amostras de
alimento), as características fenotípicas no cultivo em ALOA® e a presença do gene
hly, assume-se que sejam isolados de L. monocytogenes (ROSSEN et al., 1991;
GUERRA; MCLAUCHLIN;BERNARDO, 2001; GEBRETSADIK et al., 2011; SYNE;
RAMSUBHAG; ADESIYUN, 2011). Assim, 33,3% das amostras (10/30) foram
positivas para L. monocytogenes em 25g. Cinco dessas amostras positivas
pertenciam ao grupo de produtos cárneos e as outras cinco pertenciam ao grupo de
outros alimentos.
Trinta por cento das amostras submetidas à pesquisa de Mycobacterium
(9/30) foram perdidas por contaminação.
Observou-se a presença de BAAR em 13,3% (4/30) das amostras, mas
apenas uma colônia resultou positiva na avaliação molecular feita pelo PCR TB
Multiplex, tendo sido identificado o gene para o gênero, mas não os genes das
espécies pesquisadas (Figura 4). Assim, esse isolado é caracterizado como
Mycobacterium spp. não pertencente aos complexos M. tuberculosis (o qual estão
inclusos o M. bovis e o M. tuberculosis) e M. avium-intracellulare. A amostra positiva
pertence ao grupo de alimentos de produtos cárneos.
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Tabela 1 - Resultados do Log NMP/g de Coliformes totais, termotolerantes e Log de UFC/g de
Staphylococcus coagulase positiva e os valores média, desvio padrão e mediana, valor
mínimo e máximo de cada dos grupos de produtos cárneos e outros alimentos - São
Paulo - abril de 2013.

Produtos Cárneos

Amostra
1
2
3
4
7
8
9
10
13
14
15
19
20
21
25
26
27
Média
Desvio padrão
Mediana
Valor máximo

Outros

Valor mínimo
5
6
11
12
16
17
18
22
23
24
28
29
30
Média
Desvio padrão
Mediana
Valor máximo
Valor mínimo

Coliformes totais
(Log NMP/g)

Coliformes
Termotolerantes
(Log NMP/g)

Staphylococcus
coagulase positiva
(Log UFC/g)

4,0
4,0
4,7
5,4
3,7
2,7
4,4
4,4
3,4
3,2
3,7
2,4
2,7
3,4
>7,0**
4,0
6,0
4,1
1,22
4,0
>7,0
2,4
5,0
5,6
3,0
3,4
2,0
3,0
4,0
2,2
3,4
4,0
4,4
3,3
5,7
3,8
1,17
3,4
5,7
2,0

3,7
4,0
4,7
4,2
2,9
2,7
2,5
4,4
3,4
3,0
3,2
2,0
2,2
1,2
7,0
3,7
6,0
3,6
1,46
3,4
7,0
1,2
3,3
5,0
2,5
3,4
2,0
2,6
4,0
1,0
2,0
2,4
4,4
3,3
5,7
3,2
1,32
3,3
5,7
1,0

<2,0*
4,2
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
1,7
4,2
<2,0*
<2,0*
<2,0*
5,4
0,9
1,83
<2,0*
5,4
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
2,0
<2,0*
<2,0*
<2,0*
<2,0*
4,5
5,8
5,4
1,5
2,27
<2,0*
5,8
<2,0*

*indica contaminação abaixo do limite mínimo de quantificação da técnica empregada
**indica que a contaminação excedeu ao limite máximo de quantificação da técnica empregada
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Figura 2 - Gel de agarose 1,5% da PCR para gene prs das amostras sugestivas de L.
monocytogenes no ágar ALOA® - São Paulo - junho de 2013

Fonte:(ARELLANO, F. M. V., 2013)
Legenda: Colunas 1 – 10: PCR para gene prs das amostras sugestivas de L. monocytogenes no ágar
ALOA®. Colunas 11 e 12: controles positivos. M: marcador de peso molecular 1kb plus
(Fermentas).

Figura 3 – Gel de agarose 1,5% da PCR para gene hly das amostras sugestivas de L.
monocytogenes no ágar ALOA - São Paulo - junho de 2013

Fonte: (ARELLANO, F. M. V., 2013)
Legenda: Colunas 1 – 10: PCR para gene hly das amostras sugestivas de L. monocytogenes no
ágar ALOA®. Colunas 11 e 12: controles positivos. Coluna 13: controle negativo. M:
marcador de peso molecular 100 pb (Invitrogen).
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Figura 4 –

Gel de agarose 1,5% da PCR Multiplex das amostras que continham BAAR - São
Paulo - maio de 2013

Fonte: (ARELLANO, F. M. V., 2013)
Legenda: Coluna AN5: controle positivo. Colunas 7, 7A, 8B, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2: amostras
negativas. Coluna 8: amostra positiva. M: marcador de peso molecular de 100 pb (DNA
ladder).
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5 DISCUSSÃO

A qualidade higiênico-sanitaria dos dois grupos de alimentos, avaliada pela
carga contaminante de coliformes e Staphylococcus coagulase positivo, foi
semelhante e isso provavelmente se justifica pela condição em que foram
encontrados no momento da coleta, ou seja, misturados, o que favorece a
contaminação cruzada.
Mas é difícil interpretar os resultados obtidos em função de não haver
parâmetros específicos para avaliar a qualidade higiênico-sanitária de alimentação
para cães, bem como pela pouca investigação epidemiológica de doenças de
transmissão alimentar em cães. Enquanto a ciência se desenvolve nesse tema e até
haja critérios de julgamento específicos, talvez seja razoável adotar o conceito do
FDA (2013) de que os alimentos destinados aos animais devam ter condições
sanitárias adequadas, não ter substâncias nocivas ou microrganismos patogênicos,
e assim, por analogia, julgá-los com base na legislação adotada para alimentação
humana.
Desta forma, foi utilizada para fins de discussão dos resultados a RDC 12
(BRASIL, 2001), que no item: 22-PRATOS PRONTOS PARA O CONSUMO
(ALIMENTOS PRONTOS DE COZINHAS, RESTAURANTES E SIMILARES)
estabelece que produtos "à base de carnes, pescados, ovos e similares cozidos", o
valor máximo para coliformes fecais é 20/g (1,3 Log/g) e para estafilococos
coagulase positivo, 1000/g (3,0 Log/g). Já para o grupo de alimentos "à base de
cereais, farinhas, grãos e similares; saladas mistas, temperadas ou não, com ou sem
molho, exceção das adicionadas de molho de maionese e similares", o valor máximo
para coliformes fecais é de 100/g (2,0 Log/g) e para estafilococos coagulase
positivo, 1000/g (3,0 Log/g).
Os parâmetros da RDC para coliformes fecais são mais baixos que os
valores médios encontrados nesta pesquisa para tanto para “produtos cárneos”
quanto para “outros", evidenciando a baixa qualidade sanitária do alimento. Pela
RDC 12 de 2001, resultados acima dos limites estabelecidos classificam o
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produto como “em condições sanitárias insatisfatórias”. Estão nessa condição,
quanto aos coliformes fecais, 94,1% (16/17) das amostras do grupo "Produtos
Cárneos" e 76,9% (10/13) das amostras do grupo "Outros".
Ressalta-se que quanto maior a carga desses agentes, maior a chance de ter
alguma cepa de E. coli patogênica, bem como de outros enteropatógenos (WEESE;
ROUSSEAU; ARROYO, 2005; JAY, 2009).
Já a carga de coliformes totais média sugere baixa condição higiênica geral
do alimento (JAY, 2009), mas não há parâmetro para esse grupo de microrganismos
na RDC 12 porque não apresenta relação direta com potencial comprometimento à
saúde.
Quanto ao Staphylococcus coagulase positiva, observa-se que a maioria
das amostras apresentaram contagens abaixo do limite de detecção da técnica, o
que é surpreendente, considerando que os alimentos provém de sobras de Buffet
e restos de comensais. Seria esperada uma alta contaminação devido ao hábito
das pessoas conversarem sobre os alimentos enquanto se servem e comem, o
que possibilita a contaminação através de gotículas de saliva, espirros etc. Foram
classificados como produtos em condições sanitárias insatisfatórias quanto à esse
agente,17,6% (3/17) das amostras do grupo "Produtos Cárneos" e 23,1% (3/13)
das amostras do grupo "Outros".
A ausência de Salmonella spp. pode ser explicada pela combinação dos
fatos de que os alimentos eram na sua maioria cozidos, o que causaria uma
redução do número de células viáveis que eventualmente estivessem presentes
nas matérias primas empregadas na produção desses alimentos.
A detecção de Listeria monocytogenes em 33% das amostras é
preocupante e pode estar contribuindo para a manutenção da população estável
desses cães no campus da CUASO, conforme observado por Dias et al. (2013), já
que os principais sintomas quando acomete fêmeas grávidas, pelo menos em
seres humanos, é aborto, nascimento prematuro ou natimortalidade (JAY, 2009).
Com relação à pesquisa de Mycobacterium spp., houve elevada presença
de microrganismos contaminantes, com uma perda significativa das amostras. Os
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meios seletivos não foram suficientes para impedir o crescimento desses outros
microrganismos indesejáveis. Isso também foi observado por Agunso (2013) que
testou meios de enriquecimento seletivo para o isolamento de Mycobacterium
bovis em lácteos. Existem diversos protocolos de descontaminação de amostras,
mas a utilização desses métodos pode diminuir a viabilidade de Mycobacterium
spp. e dificultar sua detecção, razão pela qual não foi empregado nesta pesquisa,
já que é esperado que o microrganismo esteja em números bastante reduzidos
em alimentos (COLLINS; GRANGE, 1983; CORNER; TRAJSTMAN, 1988).
Apenas uma amostra do grupo de produtos cárneos apresentou
Mycobacterium spp., mas não do complexo M. tuberculosis, o que era esperado.
À luz do conhecimento atual, o achado de micobactérias não tuberculosas em
alimentos não tem importância epidemiológica. É importante considerar, no
entanto, que as infecções por micobactérias não tuberculosas causam morbidade
e mortalidade em pessoas (e talvez os animais) que possuem o sistema
imunológico comprometido e a potencial contribuição dos alimentos como fonte
de infecção tem ganhado importância (YODER et al., 1999; KONUK et al., 2007).
Existem poucos artigos sobre a qualidade microbiológica dos alimentos
fornecidos a cães. No entanto, não foram achados trabalhos que avaliem a
condição de alimentos provenientes de das sobras e restos da alimentação
humana.
No estudo de Girio et al. (2012), realizado em Jaboticabal – São Paulo,
comparou a qualidade microbiológica de rações de embalagem fechada e rações
vendidas a granel. Em sua pesquisa, foram colhidas amostras de 15 marcas de
ração para cães comercializadas no comercio varejista. De cada marca foram
colhidas 2 embalagens fechadas de ração e 2 amostras de 1 kg da mesma ração
comercializada a granel, totalizando 60 amostras. Em 7% das amostras de ração
fechada foram achados 3-100 (NMP/g) coliformes termotolerantes e em 93% <3
(NMP/g). E para as rações comercializadas a granel em 94% das amostras foi <3
(NMP/g), em 3% 3-100 (NPG/g) e em 3% foi >100 (NPG/g). Nas embalagens
vendidas a granel a contaminação por esse grupo de microrganismos foi maior.
Além disso, não foram isolados microrganismos do gênero Salmonella nas rações
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comercializadas tanto para embalagens fechadas quanto para as rações
comercializadas a granel. Possivelmente, o processo de industrialização desses
produtos dificulta a sobrevivência por bactérias ambientais além da baixa
atividade de água, que também limita o crescimento desses microrganismos.
Já o trabalho de Weese, Rousseau e Arroyo (2005), realizado em Ontário –
Canadá - se propôs a analisar dietas comerciais com carne crua. Nesse estudo
foram encontrados coliformes totais (NMP/g) variando de 3,5x103 até 9,4x106,
Salmonella spp. foi identificada em 20% (5/25) e Staphylococcus aureus foi
isolado em 4% (1/25) das amostras. O autor discutiu que não se sabe ao certo o
risco que esses microrganismos podem causar aos animais, mas que a sua
presença indica níveis de sanitários inadequados e a presença de Salmonella
spp. pode indicar um risco da infecção subclínica com a eliminação do agente
pelas fezes dos animais e também pelo risco de contaminação do ser humano ao
manipular esses alimentos.
Sumarizando, se a qualidade dos produtos destinados à alimentação
animal fosse regulamentada, e tivesse o mesmo critério de aceitabilidade
estabelecido para a alimentação humana (usando a RDC 12 como referência),
apenas 13% (4/30) das amostras atenderiam os requisitos legais, 5,9% (1/17) do
grupo “Produtos Cárneos” e 23,1% (3/13) do grupo “outros”. Nesse cenário,
constatou-se a frequente exposição dos animais à alimentos em condições
insatisfatórias de consumo.
Verificamos na literatura que os agentes pesquisados e encontrados têm
potencial para causar doença nos cães (SCHROEDER; VAN RENSBURG, 1993;
BEUTIN, 1999; ERWIN et al., 2004;WEESE; ROUSSEAU; ARROYO, 2005;
FINLEY; REID-SMITH; WEESE, 2006) que habitam na reserva florestal. Na
situação observada, é difícil estimar o risco que esses alimentos trazem a esses
animais, mas nessas condições, nas quais os alimentos ficam a disposição a
temperatura ambiente por horas até o consumo esporádico pelos animais, há o
favorecimento da multiplicação dos agentes encontrados (JAY, 2009).
Assim, mais estudos são necessários sobre o assunto, visto a escassez de
informações sobre parâmetros de qualidade para alimentos destinado ao
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consumo animal (GIRIO et al., 2012). Seria de interesse verificar se esses
animais são portadores e excretam os patógenos encontrados pelas fezes (LENZ
et al., 2009).
Vale ressaltar que o voluntário que traz os alimentos em questão do
presente trabalho, crê que sem essa intervenção os animais podem morrer de
fome, adoecer ou competir por alimentos encontrados, o que poderia causar
brigas, e por isso, ele mantém sua rotina diária de alimentá-los há 10 anos. Seu
comportamento parece estar reforçado na crença de que alimentar os animais de
estimação com restos de alimentação humana é uma forma de dar afeto e uma
maneira de dar tratamento especial ao animal (CASE et al., 2011).
De qualquer modo, é fundamental orientar a comunidade, inclusive
voluntários e protetores de animais para trabalhar sobre a questão de alimentação
adequadadesses animais (DIAS et al., 2013). Do ponto de vista nutricional, restos
de alimentação humana não oferecem os nutrientes de forma equilibrada para um
cão ou gato. Se animais forem alimentados com restos de alimentação humana,
essas sobras não devem ultrapassarde 5 a 10% da ingestão calórica diária, pois
altas proporções desses alimentos podem causar danos à saúde dos animais
(CASE et al., 2011) e do ponto de vista de saúde animal, podem transmitir
patógenos. Esse aspecto é pouco estudado, mas não é pouco relevante.
Finalmente, é de interesse fazer a captura dos cães para realização da
castração e verificar as condições de saúde desses animais e, além disso, é de
suma importância trabalhar a posse responsável, para evitar o abandono de cães no
campus.
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7 CONCLUSÃO

Nas condições do estudo, de modo geral os alimentos ofertados aos cães
apresentaram características microbiológicas insatisfatórias, se analisadas sob a
perspectiva de que os animais têm direito a uma alimentação segura, e utilizando-se
os padrões microbiológicos da legislação para alimentação humana.
De todo modo, a ausência de padrões microbiológicos para a alimentação em
animais de estimação dificulta a interpretação dos resultados obtidos.
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