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RESUMO 
 
 

ANJOS, C. dos. Fotoinativação de patógenos no leite experimentalme nte 
contaminado.  [Photoinactivation of patogens in the experimentally contaminated 
milk]. 2016. 76 f. (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  
 

 

A produção de leite e de seus derivados lácteos geram grande impacto no setor 

agroindustrial. Classificado como um dos alimentos mais completos, o leite é rico em 

nutrientes essenciais ao crescimento e à manutenção de uma vida saudável. Em 

contrapartida, os constituintes do leite propiciam excelente meio de cultura para o 

desenvolvimento de microrganismos, desde o momento da ordenha até a chegada 

ao consumidor final. Neste contexto, estudos acerca de novas alternativas que 

auxiliem no controle da qualidade do leite são essenciais. A fotoinativação com luz 

azul tem surgido como uma alternativa antimicrobiana em potencial na indústria 

alimentícia, pois exerce atividade antimicrobiana intrínseca, sem o envolvimento de 

substâncias fotossensibilizadoras exógenas. O objetivo deste estudo foi determinar a 

efetividade da fotoinativação por luz azul (LED azul, λ= 410 ± 15 nm, 100 mW) sobre 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Mycobacterium 

fortuitum suspensos em leite integral UHT e solução PBS. Os resultados 

demonstraram a fotinativação de todas as cepas empregadas no estudo pela luz 

azul, em tempos distintos, independentemente do meio utilizado, isto é, M. fortuitum, 

S. aureus, E. coli e L. monocytogenes apresentaram cinética de fotoinativação 

diferentes entre si, quando suspensos no leite ou no PBS (p<0,0001). O fator de 

resistência R foi menor que 1 (R < 1) em meio leite, sendo 0,82, 0,78, 0,88 e 0,81 

para S.aureus, E. coli, L. monocytogenes e M. fortuitum, nesta ordem, 

apresentando-se, portanto, mais sensíveis à luz azul nos tempos iniciais e ocorrendo 

fotoinativação em maior proporção neste período. Quando suspensos em PBS, à 

semelhança do meio leite, L. monocytogenes e E. coli, apresentaram valor de R < 1 

(0,87 e 0,81, respectivamente), ao passo que S. aureus e M. fortuitum apresentaram 

R > 1, isto é, 1,06 e 1,46, respectivamente, demonstrando maior resistência à 

fotoinativação nos períodos iniciais e tornando-se mais sensíveis conforme o tempo 

de irradiação progredia. Concluiu-se que a luz azul foi capaz de fotoinativar, in vitro, 

cepas de S. aureus, E. coli, L. monocytogenes e M.fortuitum, suspensas em PBS e 



em leite integral UHT. A fotoinativação com luz azul apresenta caráter inovador, 

sendo uma alternativa potencialmente promissora no controle da contaminação por 

microrganismos na indústria láctea.  

 

 

Palavras-chave: Escherichia coli. Mycobacterium fortuitum. Listeria monocytogenes. 

Luz azul. Staphylococcus aureus.  

  



ABSTRACT  

 
 

ANJOS, C. dos. Photoinactivation of patogens in the experimentally  
contaminated milk [Fotoinativação de patógenos no leite experimentalmente 
contaminado]. 2016. 76 f. (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 
 

The production of milk and its dairy products have great impact on the agro-industrial 

sector. Considered as one of the most complete foods, milk is full of essential 

nutrients required for growth and maintenance of a healthy life. On the other hand, 

the composition of milk makes it an excellent growth medium for many 

microorganisms, from the moment of milking to its arrival to the final consumer. In 

this context, studies toward the search for new alternatives are essential for milk 

quality improvement. The photoinactivation by blue light has emerged as an 

alternative antimicrobial approach in the food industry due to its intrinsic antimicrobial 

properties without the involvement of exogenous photosensitizers. The aim of this 

study was to assess the effectiveness of blue light photoinactivation (blue LED, λ = 

410 ± 15 nm, 100 mW) on Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes and Mycobacterium fortuitum strains suspended in UHT whole milk 

and PBS medium. All used strains was sucesssfully photoinactivated by the blue 

light, at different moments, regardless of the medium used, i.e., M. fortuitum, S. 

aureus, E. coli and L. monocytogenes presented different photoinactivation kinetics 

when suspended in the UHT whole milk or PBS (p < 0.0001). The resistance R factor 

was less than 1 (R < 1) in milk medium, with 0.82, 0.78, 0.88 and 0.81 for S. aureus, 

E. coli, L. monocytogenes and M. fortuitum, respectively, meaning that the strains 

were most sensitive to blue light in the initial times, when the photoinactivation was 

higher. When suspended in PBS, as occurred in the the milk medium, L. 

monocytogenes and E. coli presented R < 1 (0.87 and 0.81, respectively), whereas 

S. aureus and M. fortuitum demonstrated R > 1, i.e., 1.06 and 1.46, respectively, 

indicating higher photoinactivation resistance in the initial stages and higher 

sensibility as the irradiation time progressed. We concluded that blue light promoted 

in vitro photoinactivation of the strains of S. aureus, E. coli, L. monocytogenes and 

M.fortuitum, suspended in PBS and UHT whole milk. The photoinactivation by blue 

light presents an innovative approach and a promising and exciting alternative for 



microbial contamination control in dairy industry. 

 

Key-words:  Blue Light. Escherichia coli. Listeria monocytogenes. Mycobacterium 

fortuitum. Staphylococcus aureus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No Brasil, a produção de leite e de seus derivados lácteos promovem grande 

impacto no setor do agronegócio, sendo uma importante fonte geradora de renda, 

empregos e tributos. Nos últimos anos, o Brasil apresentou aumento gradativo e 

significativo na produção de leite. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2005 à 2014 a produção nacional cresceu 43%, totalizando 

em 2014 a produção de 35,17 bilhões de litros de leite, com a média da produção de 

1.525 litros/vaca/ano.  

 De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture - USDA), o Brasil é o quinto maior produtor 

de leite, atrás apenas da União Européia, Índia, Estados Unidos e China. 

Classificou-se como o segundo país com o maior número de vacas ordenhadas, 

ficando atrás apenas da índia, que possui o maior rebanho mundial de bovinos. 

Realizou, somente no primeiro semestre de 2016, a aquisição de 11,03 bilhões de 

litros de leite cru pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção 

sanitária federal, estadual ou municipal. A cadeia produtiva do leite desempenha 

importante papel social, na geração de empregos e renda para a população, sendo, 

o leite, considerado um dos produtos mais importantes da agropecuária brasileira 

(IBGE, 2016). 

 Classificado como um dos alimentos mais completos, o leite é rico em 

nutrientes essenciais ao crescimento e à manutenção de uma vida saudável, e 

propicia, por meio de processos industriais, a obtenção de diversos produtos 

(SANTOS; FONSECA, 2007). Devido à sua importância, consumidores buscam cada 

vez mais qualidade em seus produtos, o que tem atraído a atenção de toda a cadeia 

produtiva do leite. Deste modo, a busca por novas tecnologias que contribuam para 

a qualidade do produto final é essencial (VILELA, 2001). 

 A qualidade do leite visa tanto seus aspectos físico-químicos, como 

organolépticos (sabor e odor agradável), ausência de agentes patogênicos, reduzida 

carga microbiana, baixa contagem de células somáticas e ausência de 

contaminantes (antibióticos, pesticidas, micotoxinas) (BRESSAN; MARTINS, 2004). 

 Em virtude da riqueza dos seus constituintes, o leite é um excelente meio de 

cultura para o desenvolvimento de diversos microrganismos, que pode ocorrer 
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desde o momento da ordenha até a chegada ao consumidor final. Por esse motivo, a 

indústria leiteira passa por período de intensas transformações em sua estrutura e a 

qualidade do leite é uma das principais exigências que promovem essas mudanças 

(GUERREIRO et al., 2005). 

 Sabemos que a qualidade do leite não pode ser melhorada pós-ordenha, 

apenas mantida, por isso são necessárias medidas preventivas para que a 

qualidade se mantenha da produção até seu consumo (BRITO; DIAS, 1998; 

DAMASCENO; BOUNDERMULLER FILHO; RAMOS, 2008). Por conta disso, 

programas governamentais, juntamente com instituições privadas, têm adotado 

medidas para a melhoria na qualidade do leite. Torna-se porém, essencial estudos 

de novas alternativas que poderão ser utilizadas como ferramenta complementares 

que auxiliem no controle da qualidade do leite. 

Nos últimos anos, têm-se desenvolvido estudos que visam estratégicas 

antimicrobianas, entre as quais destacam-se as terapias mediadas por luz,  

sobretudo a terapia fotodinâmica (photodynamic therapy - PDT) (GARCEZ et al., 

2015; PANHÓCA et al., 2016; PROCHNOW et al., 2016; SELLERA et al., 2016), 

irradiação ultravioleta (LEE et al., 2015; MARTIN et al., 2016) e a fotoinativação por 

luz azul (DAI et al., 2013; AMIN et al., 2016; DURANTINI, 2016), investigadas 

intensivamente por suas propriedades microbicidas. Dentre as vantagens destas 

terapias, destaca-se a eficácia em promover a morte de microrganismos, 

independentemente de seu perfil de resistência a antimicrobianos (WAINWRIGHT, 

1998). 

A terapia antimicrobiana por luz azul (aBLT - antimicrobial blue light therapy), 

tem atraído a atenção da comunidade científica, devido à sua atividade 

antimicrobiana intrínseca, sem o envolvimento de fotossensibilizadores exógenos 

(DAI et al., 2012, 2013). Acredita-se que a luz azul provoca a excitação de porfirinas 

endógenas no meio intracelular, determinando, portanto, o comportamento destas 

substâncias como fotossensibilizadores endógenos (HAMBLIN et al., 2004; AMIN et 

al., 2016). Essa excitação promove a geração de radicais livres, como hidroxilas e os 

íons superóxido, resultantes da transferência de carga (reação do tipo I), e/ou 

podem promover a produção de oxigênio singleto via transferência de energia 

(reação do tipo II), atuando simultaneamente em várias biomoléculas de alta 

importância às funções celulares, como proteínas, ácidos nucleicos e lipídeos, e, 

portanto, apresenta baixo potencial para a seleção de microrganismos resistentes 
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(CASTANO et al., 2004; HAMBLIN; HASAN 2004).  

A utilização de técnicas de fotoinativação microbiana na indústria alimentícia 

tem despertado grande interesse, por se apresentar como uma alternativa viável, 

visando a qualidade de produtos alimentícios (GHATE et al., 2013; GHATE et al., 

2015a,b; GHATE et al., 2016).   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A seguir, será realizada revisão de literatura acerca das características 

desejadas do leite para consumo humano, bem como dos microrganismos 

contaminantes utilizados neste estudo.  

 

 

2.1 LEITE 

 

 

 O leite é definido como um fluido secretado pela glândula mamária de todas 

as fêmeas de mamíferos para a nutrição de seus descendentes. Além de atender 

completamente os requisitos nutricionais do recém-nascido, o leite possui diversas 

funções fisiológicas, dentre elas: transferência de imunidade passiva por 

imunoglobulinas, hormônios e fatores de crescimento (FOX, 2011).  

 De maneira mais técnica, leite é definido, de acordo com o Artigo 475 do 

Decreto nº 30.691 de 29 de março de 1952 do Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), como: "Entende-se por leite, 

sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, e ininterrupta, em 

condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de 

outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda."  

 Para a nutrição humana, o leite e seus derivados desempenham um papel 

nutricional importante, particularmente nos primeiros anos de vida, uma vez que 

fornecem proteínas, carboidratos, gorduras e sais minerais necessários ao 

desenvolvimento do organismo. Sabe-se que um litro de leite por dia supre todas as 

necessidades proteicas de crianças com até seis anos de idade e mais de 50% do 

conteúdo de proteínas requisitado pelos adultos. Em relação ao cálcio, o consumo 

de um litro de leite diário supre 100% das necessidades diárias deste mineral 

(FONSECA; SANTOS, 2000). 

Devido à sua riqueza nutritiva, o leite constitui-se de excelente meio para o 

desenvolvimento de diversos microrganismos, que pode ocorrer desde o processo 

de produção até a chegada ao consumidor final (GUERREIRO et al., 2005). Sabe-se 

que a presença e multiplicação de microrganismos no leite causam modificações 
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físico-químicas, limitando a durabilidade e qualidade do produto (SOUZA et al., 

1995). Por esse motivo, estas características tornaram-se os temas mais abordados 

na atualidade, dentro do cenário mundial de produção leiteira (TAFFAREL et al., 

2015; MOORBY et al., 2016; VOGES et al., 2016; WERNCKE et al., 2016).  

A qualidade do leite que chega à indústria de processamento é determinada 

pela qualidade do leite que sai da fazenda. Os principais fatores que contribuem 

para a perda da qualidade do leite são: presença de doenças no rebanho (brucelose, 

tuberculose, mastite), falta de higiene durante a ordenha, inadequada sanitização 

dos equipamentos e utensílios de ordenha, má qualidade da água, 

acondicionamento e transporte em condições de higiene e temperatura inadequada 

(SANTOS; FONSECA, 2007). Portanto, para que se mantenha a qualidade do leite 

são necessárias medidas preventivas durante todos os processos da produção 

(BRITO; DIAS, 1998; DAMASCENO; BOUNDERMULLER FILHO; RAMOS, 2008). 

A proteção da saúde humana e preservação das propriedades nutritivas do 

leite, são determinadas por exigências de qualidade e higiene em toda a cadeia 

láctea (BRITO; BRITO, 1998). Por esse motivo, a indústria leiteira tem passado por 

um período de intensas transformações em sua estrutura. A correta adoção de 

medidas de higiene adequadas na produção, armazenamento e transporte do leite 

podem prevenir a contaminação, representando grave problema econômico para a 

indústria láctea (GUERREIRO et al., 2005). Sabe-se que, mesmo após a 

pasteurização, as enzimas produzidas pelos microrganismos estarão presentes nos 

produtos lácteos e continuarão a exercer sua ação de degradação dos componentes 

do leite. Portanto, esforços devem ser empregados para assegurar que o leite que 

chega a indústria seja de alta qualidade (BRITO; BRITO, 1998). 

 No ano de 1996, foi criado o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do 

Leite (PNMQL). Este programa foi lançado pelo Governo Federal em maio de 1998 e 

regulamentado com a criação da Instrução Normativa 51 (IN51/2002) em 2002, que 

teve como objetivo fixar os requisitos mínimos que devem ser observados para a 

produção e qualidade dos diversos tipos de leite produzido no país, dando ao 

produto padrões de qualidade internacional (BRASIL, 2002). 

 O cronograma proposto pela IN 51/2002 buscava, dentro do período de seis 

anos, sair de uma situação de ausência total de limites para um patamar similar ao 

padrão europeu de contagem de células somáticas (CCS) do leite. Em 2011, houve 

a substituição pela Instrução Normativa 62 (IN 62/2012), que entrou em vigor em 
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1°de janeiro de 2012, em resposta às dificuldades ocorridas para implantação da IN 

51/2002, estendendo os prazos para os produtores se adequarem aos limites 

máximos tolerados de contagem bacteriana total (CBT) e contagem de células 

somáticas (CCS). As alterações nos prazos objetivaram a melhor adequação dos 

produtores de leite à nova legislação (BRASIL, 2011).  

Desde a sua regulamentação, a IN 62 (BRASIL, 2011) vem reduzindo 

gradativamente, o limite padrão de valores aceitáveis na CBT e da CCS para o leite 

cru. Em julho de 2016, foram adotados os valores 1,0×105 UFC/mL (CBT) 

microrganismos aeróbios mesófilos e 4,0×105 cél/mL (CCS) para as regiões centro 

oeste, sul e sudeste, prorrogando a adequação desses valores para as regiões norte 

e nordeste para primeiro de julho de 2017.  

 A CCS é uma ferramenta precisa de avaliação da saúde da glândula mamária 

dos animais, tanto individualmente como de um rebanho. As células somáticas do 

leite são constituídas de leucócitos, principalmente neutrófilos, e células epiteliais, 

encontrando-se em elevado número em caso de mastite. Altas CCS resultam em 

perdas na produção e alterações nos componentes individuais do leite, com 

comprometimento sobre o rendimento e a qualidade de seus derivados (SANTOS; 

FONSECA, 2007). 

 São classificados microrganismos mesofilos, bactérias capazes de se 

multiplicarem numa faixa de temperatura entre 20 e 45°C, com temperatura ótima de 

crescimento a 32°C (FRANCO; LANDGRAF, 1996). Incluindo a maioria dos 

contaminantes do leite, tanto deterioradores como patógenos, esse importante grupo 

é considerado bom indicador de qualidade microbiológica, sendo a contagem 

microbiana em placa realizada para se avaliar as condições higiênicas na qual o 

produto foi processado. Os microrganismos mesófilos, em termos gerais, 

predominam em situações em que não há condições básicas de higiene bem como 

na ausência de refrigeração adequada do leite (JAY, 1996; TEIXEIRA et al., 2000). 

Os microrganismos psicrotróficos, mesmo em temperaturas abaixo de 10ºC, 

encontram-se em ambiente favorável para multiplicação, possuindo amplo intervalo 

de temperatura ótima de crescimento, entre 2°C até, aproximadamente, 30°C, sendo 

25°C a temperatura ótima para a maioria das espécies (FERREIRA et al., 2012).  

Segundo a IN 62, o leite cru obtido em propriedades rurais, deve ser 

armazenado em tanque de refrigeração por expansão direta, dimensionado de modo 

que permita refrigerar o leite até a temperatura igual ou inferior a 4°C no tempo 
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máximo de 3 h após o término da ordenha (BRASIL, 2011). Esta norma, visa 

diminuir a multiplicação dos microrganismos mesófilos que causam a acidificação da 

secreção láctea, entretanto essa não impede a multiplicação dos microrganismos 

psicrotróficos (FAGUNDES et al., 2006). 

 Estes últimos, quando presentes na matéria prima, provocam diversas 

alterações no leite e seus derivados, apresentando atividade lipolítica, as quais são 

predominantes no leite refrigerado. Quanto mais longo o tempo de estocagem sob 

baixas temperaturas, maiores serão as possibilidades de alterações no produto final 

(MARTINS et al., 2005).  

 Normalmente, se as condições higiênicas de produção e armazenamento do 

leite forem satisfatórias, as lipases bacterianas não apresentarão impacto importante 

na lipólise do leite antes da pasteurização. No entanto, devido às características 

destas enzimas resistirem à pasteurização, a sua atividade lipolítica passa a ser 

importante, principalmente quando a contagem de psicrotróficos ultrapassa o 

intervalo de 106 - 107 UFC/mL (DOWNEY, 1980). 

 A aceitação do leite pelo consumidor, depende em grande parte das 

características sensoriais, tais como cor, sabor e aroma, assim como do seu valor 

nutricional, características essas que podem ser alteradas pela ação lipolítica e 

proteolítica de bactérias psicrotróficas, diminuindo o tempo de vida de prateleira e a 

qualidade do leite pasteurizado (MA et al., 2000). Além disso, os níveis de 

contaminação por microrganismos psicrotróficos têm-se tornado séria preocupação 

em relação à segurança alimentar, visto que, algumas espécies psicrotróficas são 

patogênicas (SHIRAI, 2010). 

 

 

2.1.1 Staphylococcus aureus  

 

 

Staphylococcus aureus representa um importante patógeno oportunista em 

humanos e uma das mais importantes espécies patogênicas em medicina 

veterinária. É considerado uma ameaça por causar efeitos deletérios sobre a saúde 

animal e por apresentar potencial para a transmissão de animais para humanos e 

vice-versa (PETON; LE LOIR, 2014). 

S. aureus são cocos gram-positivos, que tendem a formar agrupamentos 
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semelhantes a cachos de uva, por isso a denominação que vem do grego: staphyle 

(cachos de uva) e kokkos (grãos ou sementes). Imóveis e não formadores de 

esporos, coagulase e catalase positiva, anaeróbico facultativo, tolera aerobiose no 

isolamento microbiano (QUINN et al., 2011). Cresce em uma ampla gama de 

temperaturas e pH, de 7 a 48,5 o C, e de 4,2 a 9,3, respectivamente (BALABAN; 

RASOOLY, 2000). 

De distribuição mundial, é comensal da pele de humanos e animais, sendo 

também encontrados em membranas mucosas do trato respiratório anterior, sistema 

urinário inferior e trato digestivo, estando presente em cerca de 50% de indivíduos 

saudáveis (BALABAN; RASOOLY, 2000; WENDLANDT et al., 2013). Possui grande 

importância na epidemiologia das doenças veiculadas por alimentos, em decorrência 

de sua alta prevalência e riscos de contaminação durante o processo de produção 

de alimentos e presença de toxinas causadoras de gastrenterites alimentares 

(ZECCONI; HAHN, 2000). 

Representa um dos patógenos mais importantes na bovinocultura de leite, e 

tem recebido atenção por causar grande impacto econômico. Considerado a 

principal causa de infecção da glândula mamária de vacas de leite, provoca perdas 

de produção, aumento da CCS na secreção láctea, gastos com tratamento do 

animal e descarte do leite (BURVENICH et al., 2003; PETON; LE LOIR, 2014). 

A bactéria S. aureus é caracterizada pela produção de toxinas, as quais 

merecem destaque as enterotoxinas estafilocócicas (SE - Staphylococcal 

enterotoxins), que pertentem à família de toxinas pirogênicas. Estas toxinas podem 

causar choque tóxico e estão comumente associadas com intoxicações alimentares 

e diversas formas de doenças autoimunes e alergias. Fêmeas bovinas que 

apresentam mastite por S. aureus podem ter essas toxinas liberadas no leite, 

tornando o produto e seus derivados tóxicos para humanos (BALABAN; RASOOLY, 

2000; BENITES; MELVILLE; RIBEIRO, 2016). 

O consumo de leite e seus derivados lácteos contaminados com S. aureus 

constituem risco à saúde pública, pois esta bactéria e suas toxinas estão 

relacionadas com manifestações clínicas localizadas ou sistêmicas em humanos 

(BENITES; MELVILLE; RIBEIRO, 2016). Tratamentos térmicos do leite, tais como a 

pasteurização, são capazes de inativar o microrganismo mas não suas toxinas, 

consideradas estáveis ao aquecimento a 100ºC durante 30 minutos, sendo também 

resistentes à hidrólise por enzimas gástricas e jejunais (BERGDOLL, 1989; JAY, 
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1994). 

Após a ingestão do alimento contaminado, o período de incubação varia de 1 

a 6 h. As manifestações clínicas observadas na maioria dos casos inclui náuseas, 

vômito, contrações abdominais, diarreia, sudorese e cefaleia. A intoxicação 

geralmente não letal cessa em 1 ou 2 dias, podendo evoluir para quadros mais 

graves, dependendo da susceptibilidade do indivíduo. (BALABAN; RASOOLY, 2000; 

BENITES; MELVILLE; RIBEIRO, 2016). A simples presença de amostras toxigênicas 

de S. aureus no leite não implica na ocorrência de intoxicações, porém o risco 

existe, já que pequenas concentrações de toxinas são suficientes para causar 

doença em seres humanos, principalmente em crianças (CARDOSO; CARMO; 

SILVA, 2010). 

 

 

2.1.2 Escherichia coli   

 

 

A contaminação de alimentos por enteropatógenos é importante causa de 

diarreia em países em desenvolvimento, resultando em elevadas taxas de 

morbidade e mortalidade, com perdas econômicas significativas. (MARTINOVIĆ et 

al., 2016).  

A presença de coliformes totais ou fecais em leite bovino é considerado 

indicador de sanidade, sendo sua presença sugestiva de deficiências de manejo na 

ordenha (SILVA et al., 2010). Os coliformes totais são compostos por membros da 

família Enterobacteriaceae, que possui como gêneros de importância clínica: 

Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Klebsiella, Proteus, dentre outros. 

Dentro do gênero Escherichia, estão inseridas cinco espécies, das quais 

Escherichia coli é a espécie de maior importância clínica (SIQUEIRA et al., 2014). 

Apresentam-se no formato de cocobacilos gram-negativos, com ou sem cápsula, 

anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, podem produzir hemolisinas e 

são capazes de fermentar lactose e produzir gás (RIBEIRO; LEITE; SIQUEIRA, 

2016). 

 As diferentes linhagens de E. coli são responsáveis por causar diversas 

afecções, dentre elas destacam-se principalmente distúrbios entéricos, sendo 

agrupadas em seis patótipos: enterotoxigênicas, enteroinvasoras, 
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enteropatogênicas, enterohemorrágicas, enteroagregativas e de aderência difusa, 

subdivididas de acordo com a capacidade de produção de determinadas toxinas de 

invasão celular ou de manifestação de sintomas clínicos nos homem e animais 

(GYLES, 1992; RIBEIRO et al., 1999). 

Considerado um dos principais indicadores de contaminação de alimentos e 

da água, está associado a infecções entéricas e extra–entéricas em humanos e 

animais (SIQUEIRA et al., 2014). A contaminação de alimentos direta ou 

indiretamente pelas fezes de origem animal, tem sido a maior fonte desses 

microrganismos. Populações comensais de E. coli eliminadas nas fezes dos bovinos 

representam um reservatório heterogêneo de sorotipos, dos quais alguns podem 

adquirir verocitotoxigenicidade tornando-se potenciais patógenos para o homem 

(BETTELHEIM et al., 2005). 

Esta espécie é também a causa mais comum de mastite clínica em rebanhos 

leiteiros bem geridas com baixa contagem de células somáticas (CCS) no leite 

(BRADLEY; GREEN, 2001).   

 

 

2.1.3 Listeria monocytogenes  

 

 

Listeria monocytogenes é uma espécie de bacilo, gram positivo, aeróbio ou 

anaeróbio facultativo, não formador de esporo e não encapsulado, positivos para 

catalase e urease, e negativo para oxidade. Pode se multiplicar em ampla faixa de 

temperatura, entre 1°C e 45°C, móvel quando cultivado a temperatura de 25°C 

devido à presença de flagelos peritríquios, e imóvel à temperatura de 37ºC. Está 

amplamente disseminado na natureza, com características que viabilizam sua 

sobrevivência e multiplicação em diferentes condições ambientais (BADER et al., 

2016)(No prelo)1. Sensível à pasteurização, porém resistente a ampla variação de 

pH (4,3 – 9,6), também é capaz de tolerar concentrações salinas elevadas (≥ 10%) 

(BEAUREGARD et al., 1997). 

Fazem parte do gênero Listeria sete espécies: L monocytogenes, L. ivanovii, 

L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. grayi e L. murrayi (MENDONÇA; AFONSO, 

                                                 
1 BADER, G.; AL-TARAWNEH, M.; MYERS, J. Review of Prosthetic Joint Infection from Listeria 

monocytogenes. Surgical Infections , v.17, 2016. 
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2016). Somente L. monocytogenes é consistentemente de importância, porém 

infecções ocasionais por L. innocua, L. seeligeri, L welshimeri e L. ivanovii tenham 

sido relatadas (CHAMBEL et al., 2007). 

É um agente patogênico, amplamente vinculado a alimentos, causador da 

listeriose, doença que acomete humanos e grande variedade de animais (SILVA et 

al., 2011). A bactéria é transmitida para humanos principalmente por leite cru e 

derivados não pasteurizados, além de carne bovina e de frango, legumes e verduras 

contaminadas (KELLS; GILMORE, 2004; LIANOU; SOFOS, 2007; SILVA et al., 

2011). 

Os alimentos associados com a transmissão da doença, na maioria das 

vezes, são processados industrialmente e têm vida de prateleira longa em 

temperatura de refrigeração, e são capazes de permitir a multiplicação de L. 

monocytogenes. Na maioria dos casos, a contaminação nos alimentos ocorre 

posteriormente ao processamento, por meio de contaminação cruzada com 

instalações e superfície de trabalho contaminadas (WILKS et al., 2006).  

Acredita-se que a capacidade de L. monocytogenes se multiplicar em 

temperatura de refrigeração e em ambientes com baixa atividade de água, medidas 

comumente utilizadas para o controle da multiplicação de patógenos em alimentos, 

seja o principal fator contribuinte para a transmissão da doença (MENA et al., 2004). 

Considerado psicrotrófico, L. monocytogenes é capaz de multiplicar-se sob 

refrigeração, o que torna seu controle um desafio árduo na cadeia de produção de 

alimentos (KOZAKE et al., 1996).  

A listeriose é considerada uma saprozoonose, podendo haver, em algumas 

situações, transmissão direta e/ou indireta do patógeno de fontes animais, 

particularmente de ruminantes, para os humanos (MENDONÇA; AFONSO 2016). A 

bactéria encontra-se presente na microbiota normal de muitos mamíferos, com 

humanos e animais atuando como reservatório, é encontrada amplamente 

distribuída na natureza, fato que pode causar a contaminação dos alimentos durante 

sua produção e distribuição (BOER; BEUMER, 1999). 

É considerado microrganismo ubíquo no ambiente de fazenda de gado leiteiro 

(VILAR et al., 2007; FOX et al., 2009) e vacas de leite podem ser expostas 

diretamente a L. monocytogenes por meio da ingestão de silagem indevidamente 

fermentada (pH> 5,0) e contaminada antes da ensilagem (FENLON, 1988). Pode 

também ser encontrada em tanques de expansão, como resultado de contaminação 
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fecal durante a ordenha (VISSERS et al., 2007). 

O risco de desenvolver infecção por L. monocytogenes, após a ingestão de 

produto contaminado é baixo para a população em geral, mas ocorre 

ocasionalmente (RYSER; DONNELLY, 2001). A maioria dos indivíduos 

imunocompetentes supera a infecção inicial e elimina L. monocytogenes pelas fezes. 

Em contrapartida, a ingestão de alimentos contaminados por indivíduos que 

apresentam comprometimento do sistema imunológico, como idosos, gestantes, 

neonatos, indivíduos com síndrome de imunodeficiência adquirida ou portadores do 

vírus da imunodeficiência humana, câncer, cirrose, são considerados grupo de risco 

(SLUTSKER et al., 1999).  

A listeriose pode manifestar-se em duas formas clínicas diferentes: infecção 

não invasiva limitada ao intestino e infecção invasiva localizada ou sistêmica. Em 

relação à primeira, é caracterizada como uma gastroenterite febril autolimitada 

acompanhada de vômitos, diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça e mialgia, que se 

iniciam dentro de 12 a 24 horas após a exposição. A segunda forma é mais grave e 

compromete principalmente o sistema nervoso central, manifestando-se pelo 

aparecimento de meningite, encefalite e abcessos ou provocando aborto 

diagnosticada principalmente em pessoas pertencentes a grupos de risco 

(ROBERTS; WIEDMANN, 2003). 

 

 

2.1.4 Mycobacterium fortuitun  

 

 

As micobactérias são microrganismos que apresentam forma bacilar, retos ou 

ligeiramente curvos, pleomórficos, aeróbios ou microaerófilos, imóveis e incapazes 

de formar esporos, conídeos ou cápsulas (COLLINS; GRANGE; YATES, 1997). 

Apresentam grande variação de tempo de multiplicação dentro do gênero, o que 

permite dividi-las em micobactérias de crescimento rápido (crescimento visível em 

menos de sete dias) e em micobactérias de crescimento lento (crescimento visível 

em mais de sete dias) (IKUTA; FERREIRA NETO, 2016). 

Ainda que classificadas como gram-positivas, não são coradas pela coloração 

de Gram, mas pelos métodos de Ziehl-Neelsen e de Kinyoun, técnicas que utilizam a 

carbolfucsina que confere coloração vermelha às micobactérias. Apresentam em sua 
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parede celular elevado conteúdo de lipídios, cerca de 40% do peso seco das 

bactérias, responsável pelo estabelecimento de ácido-resistente. Por resistirem ao 

descoramento com solução álcool-ácido, são denominados “bacilos álcool-ácido 

resistentes” (BAAR) (ROSEMBERG; TARANTINO, 2002). A composição lipídica da 

membrana celular restringe a passagem de muitos produtos químicos/drogas 

através do envelope celular, contribuindo para a resistência deste microrganismo de 

baixa permeabilidade e resistência incomum (JARLIER; NIKAIDO, 1994; 

ALDERWICK et al., 2007). 

O gênero Mycobacterium é constituído pelas espécies do complexo M. 

tuberculosis (CMTB) e as denominadas micobactérias não tuberculosas (MNT) 

(COLLINS; GRANGE; YATES, 1997). Em geral, as MNT são consideradas 

oportunistas e são classificadas, de acordo com sua capacidade de causar doença, 

como potencialmente patogênicas e não patogênicas (DAVIDSON, 1989; COLLINS; 

GRANGE; YATES, 1997). 

Pertencente às MNT e classificada como patogênica oportunista, M. fortuitum 

possui crescimento rápido e já foi isolada de várias fontes ambientais, incluindo solo, 

plantas, aerossóis e sistemas de distribuição de água potável em todo o mundo 

(INDERLIED et al., 1993; ROIZ et al., 1995; FALKINHAM III, 1996; REDDY, 1998; 

COVERT et al., 1999; COSMA et al., 2003) sendo detectadas também em amostras 

de leite cru e pasteurizado em diversas localidades (KAZWALA et al., 1998; LEITE et 

al., 2003; SLANA et al., 2009; AYDIN et al., 2012; SGARIONI et al., 2014). É 

responsável por infecções da pele e dos tecidos moles, principalmente após 

inoculação traumática, cirúrgica ou não (CARRILLO-QUINTERO et al., 2014; 

GUERRERO et al., 2015). Raramente responsável por infecção disseminada ou em 

outro lugar que não na pele em hospedeiro imunocompetente, enquanto em 

pacientes imunocomprometidos pode levar à infecções graves (GARCÍA-MARTOS; 

GARCÍA-AGUDO, 2012; VALENCIA; QUILES, 2016). 

 

 

2.2 FOTOINATIVAÇÃO COM LUZ AZUL 

 

 

 A seguir, serão apresentados detalhes acerca da fotoinativação mediada por 

luz azul, tal como o histórico do emprego da luz no tratamento de enfermidades e 
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seus mecanismos de ação já elucidados. 

 

 

2.2.1 Histórico da terapia com luz 

 

 

A luz tem sido empregada no tratamento de doenças desde a antiguidade. 

Muitas civilizações antigas fizeram uso do sol como fonte de irradiação, no entanto, 

apenas recentemente sua utilização tem sido explorada com o devido embasamento 

científico. Atualmente o emprego das terapias com luz são utilizadas em larga 

encala, e incluem diversas aplicações, como a terapia fotodinâmica, foto-detecção, 

laser terapia de baixa intensidade, uso de laser em procedimentos cirúrgicos, dentre 

outras aplicações (ACKROYD et al., 2001; HAMBLIN; HUANG, 2014). 

A adoração ao sol foi base de muitas civilizações antigas, tanto pela 

importância do sol na agricultura, como pelo uso de suas propriedades curativas. Na 

Grécia, no século II a.C., o famoso médico Heródoto, pai da helioterapia, destacou a 

utilização da exposição ao sol para a restauração da saúde. Os gregos construíam 

áreas reservadas especiais, nas quais faziam exposição total do corpo ao sol 

(DANIELL; HILL, 1991).  

Documentos históricos de mais de três mil anos atrás mencionam a utilização 

de substâncias extraídas das plantas em combinação com luz solar, utilizada pelos 

egípcios no tratamento de lesões superficiais de pele. No Egito, Índia e China, a luz 

solar foi usada para tratar doenças e algumas destas práticas estão descritas em 

textos antigos, como o Papiro de Ebers, que descreve a ingestão de extrato derivado 

de erva daninha nativa do rio Nilo, Ammi majus L. seguido de exposição ao sol para 

o tratamento de vitiligo, que foi erroneamente classificada como lepra (EL-MOFTY, 

1968) e o livro sagrado indiano, Atharvaveda que descreve tratamento realizado por 

curandeiros, por meio da ingestão de sementes da planta Bavachee (Psoralea 

corylifolia) em associação à exposição à luz solar para o tratamento do denominado 

"leucoderma" (BLOOMFIELD, 1897).  

Com o advento do cristianismo, tanto o culto pelo sol, quanto a utilização da 

luz solar como modalidade curativa passaram a ser consideradas como práticas 

pagãs (DANIELL; HILL, 1991). A fototerapia permaneceu então esquecida por 

muitos séculos, mas a partir do século XVIII, começaram a surgir descobertas 
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advindas de estudos tecnológicos da época e relatos médicos (HAMBLIN; HUANG, 

2014).  

No início da fototerapia moderna, descobertas criaram a base para a 

aplicação de fontes de luz artificial e modificadas. Essas descobertas incluem a de 

Isaac Newton (1642 - 1727) com a divisão de um feixe de luz em sete cores básicas, 

utilizando um prisma, e a descoberta da chamada roda de cores. Friedrich Wilhelm 

Herschel (1738-1822) descobre o espectro infravermelho do sol em 1800 e, em 

1801, de forma independente, Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) e William Hyde 

Wollaston (1766-1828) descobrem a radiação ultravioleta (UV). Hans Christian 

Oerstedt (1777-1851) descobre a corrente elétrica e cria o campo magnético e 

Michael Faraday (1791-1867) descreve mais tarde a indução eletromagnética como 

uma fonte de energia elétrica e constrói o primeiro gerador e o primeiro motor 

eléctrico. Subsequentemente, Thomas Alva Edison (1847-1931) inventa a lâmpada 

elétrica e a bateria como fonte de energia (GRZYBOWSKI; PAWLIKOWSKI, 2016). 

No final do século XIX houve o desenvolvimento de "sanatórios do sol", 

centros de helioterapia e hidroterapia, idealizados na tentativas de combater a 

epidemia de tuberculose, associando fototerapia com o tratamento climático 

(ROELANDTS, 2002). Em 1903, August Rollier (1874-1954), um dos pioneiros nesta 

terapêutica, aplica o tratamento climático em combinação com fototerapia para o 

tratamento da tuberculose óssea em sanatório localizado em Leysin, Suíça 

(ROLLIER, 1923). A partir deste momento, as descobertas da época (radiação 

ultravioleta, por exemplo) e invenções (o gerador e a lâmpada elétrica), assim como 

experiências do tratamento com a luz do sol, contribuíram para o desenvolvimento 

da fototerapia moderna. (GRZYBOWSKI; PAWLIKOWSKI, 2016) 

A fototerapia popularizou-se e se desenvolveu em uma ciência a partir de 

1901, por meio de Nils Ryberg Finsen, cientista e médico dinamarquês, que publicou 

o primeiro livro moderno sobre o tratamento de doenças com luz monocromática, 

intitulado "La Phototherapie" (A Fototerapia). Em seus estudos, observou que a luz 

azul não induzia respostas inflamatórias prejudiciais da mesma forma que a radiação 

UV, mas ainda assim era capaz de inativar algumas espécies de bactérias em 

poucos minutos (PENG; MOAN; NESLAND, 1996; ALLISON et al., 2004). 

Finsen demonstrava que "raios" químicos refratados da luz solar ou a partir de 

uma lâmpada de arco voltaico poderiam ter efeito estimulante sobre os tecidos. Se a 

irradiação fosse muito forte, no entanto, poderia dar origem a danos nos tecidos. 
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Com a varíola, Finsen acreditava que várias cicatrizes poderiam ser evitadas se o 

paciente fosse protegido contra os “raios químicos”, porém a utilização de luz 

vermelha seria capaz de promover melhora na cicatrização. Por outro lado, os “raios 

químicos” isentos de calor poderiam ser utilizados para obter efeito benéfico no 

lúpus vulgar (tuberculose cutânea) ou outras doenças de pele (HAMBLIN; HUANG, 

2014). 

Entre os anos de 1895 e 1902, Finsen totalizou 800 pacientes tratados com 

luz, dos quais 56% mostraram resposta completa, 26% com bons resultados, 12% 

mostraram apenas pequena melhora e 6% não apresentaram resposta ao 

tratamento. O resultado positivo do tratamento apresentou-se estável durante 

aqueles anos independente da utilização de lâmpada de arco de carbono ou o sol 

como fonte de luz para o tratamento (Figuras 1 e 2). As experiências com pacientes 

foram bem sucedidas e o método de Finsen não era apenas eficiente, mas também 

quase indolor (FINSEN, 1902).  

Como resultado, muitas clínicas no norte da Europa adotaram as técnicas de 

Nilsen em suas próprias práticas. Em 1903, Finsen foi agraciado com o Prêmio 

Nobel de Fisiologia ou Medicina "em reconhecimento à sua contribuição para o 

tratamento de doenças, especialmente a tuberculose cutânea (lupus vulgaris), com 

radiação de luz concentrada, em que ele abriu um novo caminho para a ciência 

médica" (site do Prémio Nobel). 

 No mesmo ano em que Finsen conquistou o Nobel, Hereon Henrian von 

Tappeiner descobriu que o oxigênio era necessário para o desenvolvimento de uma 

boa resposta nas reações mediadas pela luz (PENG; MOAN; NESLAND, 1996; 

ALLISON et al., 2004; BABILAS et al., 2005). Em paralelo às diversas pesquisas que 

investigavam a aplicabilidade da luz, Albert Einstein publicou, em 1916, uma teoria 

denominada “os princípios da luz pela emissão estimulada de radiação”, embasando 

os estudos que posteriormente culminaram no desenvolvimento do primeiro 

dispositivo batizado de Laser, uma abreviação de Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, em 1960, por Theodore Maiman, proporcionando, assim, o 

desenvolvimento de uma série de pesquisas envolvendo a interação luz e tecido a 

partir desta década (FELDMAN, 2009). 

Em 1956, iniciou-se a utilização da fototerapia no tratamento de icterícia 

neonatal, quando Jean Ward, no Hospital Geral Rochford em Essex, Inglaterra, 

observou que a luz do sol promovia a diminuição da ictérica neonatal (CREMER; 
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PERRYMAN; RICHARDS, 1958. MCDONAGH, 2001). Ao mesmo tempo, os 

bioquímicos hospitalares observavam que havia a diminuição da bilirrubina de 

amostras de sangue que permaneciam expostas à luz solar antes do 

processamento, surgindo então as primeiras evidencias para a utilização da terapia 

com luz no tratamento de icterícia neonatal, que permanece até os dias atuais como 

importante forma de tratamento da doença (CHRISTENSEN; HASSAN, 2016). 
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Figura 1 - Terapia de luz – Finsen Medical Light Institute (FMLI) 1897. Fotos do Museu de Medicina 
da Universidade de Copenhagen 

 
 

Fonte: (MOLLER et al., 2005) 
Nota: (a) Terapia de luz elétrica com o novo modelo da lâmpada de Finsen arco de carbono, FMLI 

1899 (b), terapia de luz elétrica com o antigo modelo de lâmpada de Finsen de arco de 
carbono no FMLI 1897 (C), sistemas de compresso de pele usado para pressionar o sangue 
para fora da área a ser tratada 1899 (d).  



    38 

 

Figura 2 - Lesões de lúpus vulgaris curada após um ano de helioterapia. Fotografias do Museu de 
História Médica da unidade da Universidade de Melbourne 

Fonte: (DANIEL; HILL, 1991) 

 

 

 No final da década de 60 do século passado, novos benefícios terapêuticos 

utilizando outros segmentos do espectro eletromagnético começaram a ser 

explorados. O médico húngaro Endre Mester, utilizando laser de baixa potência rubi 

(694nm) em ratos e avaliando o potencial cancerígeno do mesmo, observou, efeitos 

de fotobioestimulação no crescimento dos pelos dos animais, abrindo assim novos 

caminhos nas pesquisas (BAROLET, 2008). Esta observação levou a outros estudos 

que forneceram apoio à utilização de fontes de luz coerentes (laser) e não coerentes 

(LED). Atualmente, a utilização de LED e laser é realizada no mundo todo, em 

condições das mais variadas (HAMBLIN; HUANG, 2014).  
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2.2.2 Luz azul e fotoinativação 

 

 

Até recentemente, acreditava-se que o espectro de luz visível (400 à 700 nm) 

apresentava baixo efeito biocida, quando comparado com a luz UVC, devido à 

energia dos fótons ser menor dentro destes comprimentos de onda. No entanto, o 

comprimento de onda entre 400 e 430 nm tem demonstrado excelentes resultados 

antimicrobianos quando aplicados em feridas superficiais contaminadas (DAI et al., 

2013; AMIN et al., 2016), na desinfecção de superfícies e de ambientes hospitalares 

(MCDONALD et al., 2013; MACLEAN et al., 2014).  

Estudos demonstram a presença, nas bactérias, de compostos fotossensíveis 

conhecido como porfirinas, com capacidade de absorver a luz em comprimentos de 

ondas específicos (NITZAN; KAUFMANN, 1999). Até o presente momento, a 

hipótese aceita é que a luz azul provoca a excitação das porfirinas endógenas no 

meio intracelular, determinando, portanto, o comportamento destas substâncias 

como fotossensibilizadores endógenos (HAMBLIN; HASAN, 2004; AMIN et al., 

2016). 

Uma vez que uma fonte de luz ilumina as células bacterianas com um 

comprimento de onda específico para ser absorvido pelas porfirinas (400 e 430 nm), 

promovendo a mudança do oxigênio celular do estado fundamental para o estado 

excitado (GHATE et al., 2015) resultando na formação de radicais livres e morte 

bacteriana (LUKSIENE, 2003; CASTANO et al., 2004; HAMBLIN; HASAN 2004). Até 

o momento, é evidenciado que a morte do microrganismo ocorra por meio de danos 

oxidativos na membrana plasmática (DAI et al., 2013). 

Estudos também demonstram a maior resistência aos danos oxidativos de 

células de mamíferos, quando comparadas com os microrganismos. Acredita-se que 

esta capacidade está provavelmente relacionada com mecanismos mais avançados 

de resistência e proteção das células eucariotas aos danos oxidativos em 

comparação com células microbianas, preservando as células do tecido do 

hospedeiro (DAI et al., 2013; ZHANG et al., 2014; AMIN et al., 2016). 

 A utilização de técnicas de fotoinativação na indústria alimentícia com foco no 

controle da contaminação tem despertado interesse e estudos têm apresentado 

resultados promissores (GHATE et al., 2013; GHATE et al., 2015a,b; GHATE et al., 

2016).   
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Investigar a eficácia da luz azul (λ= 410 nm) na inativação de patógenos 

bacterianos no leite experimentalmente contaminado.  

 

 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

 

� Determinar se a luz azul (LED azul, λ=410nm ± 15, 100mW) é eficaz na 

fotoinativação de patógenos no leite integral UHT e em solução PBS (tampão 

salina fosfato), experimentalmente contaminados com Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Mycobacterium fortuitum.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Os materiais e métodos utilizados no experimento encontram-se descritos a 

seguir. 

 Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Resistência Bacteriana 

e Alternativas Terapêuticas da Departamento de Microbiologia - ICB II, da 

Universidade de São Paulo, sob responsabilidade do Prof. Dr. Nilton Lincopan.  

 

 

4.1 MICRORGANISMOS  

 

 

 Para a execução do experimento, foram utilizadas cepas de Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes ATCC 

19111, obtidos a partir da American Type Culture Collection (ATCC) e 

Mycobacterium fortuitum NCTC 8573 da National Collection of Type Cultures 

(NCTC). As cepas de S. aureus e E. coli foram fornecidas pelo Profº. Drº. Nilton 

Lincopan responsável pelo Laboratório de Resistência Bacteriana e Alternativas 

Terapêuticas do Departamento de Microbiologia - ICB II, da Universidade de São 

Paulo e as cepas de L. monocytogenes e M. fortuitum foram fornecidas pela Profª 

Drª Evelise de Oliveira Telles responsável pelo Laboratório de Higiene Alimentar do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal – Faculdade de 

Medicina Veteinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo. 

 As cepas de S. aureus e E. coli foram cultivadas em ágar Muller Hinton (500 

mL de água destilada + 19 g de ágar Muller Hinton), e as cepas de L. 

monocytogenes e M. fortuitum em ágar brain heart infusion (BHI) (500 mL de água 

destilada + 26 g de ágar BHI). O crescimento foi realizado em condições de 

aerobiose, à 36°C ± 1°C, durante 24 h, exceto para M. fortuitum, que foi mantido em 

estufa durante de 48 h. Após esse período, as placas foram mantidas na 

temperatura de 4ºC durante período de até 40 dias, sendo posteriormente semeadas 

novamente. 
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4.2 FONTE DE LUZ 

 

 

Foi utilizado como fonte de luz diodo emissor de luz (LED) azul, controlado e 

estabilizado por fonte analógica. O LED apresentava comprimento de onda (λ) de 

413 ± 20 nm (Figura 3), diâmetro de 3,14 cm e 314 mW de potência de irradiação.  

A fonte de luz foi fixada em suporte, 1 mm acima da superfície de uma 

microplaca de 24 poços, de forma a manter a área do feixe em 3,14 cm2 (Figura 4), 

coincidindo com a área de um único poço da placa. A taxa padrão de exposição 

radiante de 100 mW/cm2, foi mensurada por meio de espectrofotômetro UV-VIS 

(Ocean Optics), de forma que o feixe de luz, na incidência de 90º com a placa, 

apresentasse intensidade altamente homogênea.  

 

 

Figura 3 - Emissão espectral do LED azul utilizado no experimento  

 
Fonte: (ANJOS, 2016) 
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Figura 4 - Esquema utilizado para irradiação dos microrganismos, utilizando fonte de luz (LED azul, 
λ=413nm ± 20, 314mW, diâmetro de 3,14 cm, irradiância de 100mw/cm2)  

 
Fonte: (ANJOS, 2016) 

 

A densidade de energia (DE) aplicada sobre os microrganismos foi calculada 

de acordo com a fórmula abaixo: 

 

�� � ���
� → � � ����

�  

 

Onde:  

 

DE = densidade de energia (J/cm2); 

P = potência do aparelho (W); 

t = tempo (s); 

A = área de secção transversal do feixe de luz (cm2) do aparelho emissor. 

 

 
Densidade de energia é a relação entre a energia administrada por um 

emissor de luz e a superfície de irradiação do feixe de luz. Refere-se à unidade de 

superfície irradiada e não à totalidade de energia emitida, podendo representar a 

dose de tratamento, assim como método de verificação da eficácia e referência da 

reprodutibilidade da terapia (KITCHEN; PARTRIDGE, 1991).  
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4.3 PREPARO DO INÓCULO 

 

 

Os inóculos foram preparados a partir de células dos microrganismos 

cultivados em seus respectivos meios de cultura em caldo. Foram mantidos em 

condições de aerobiose, 36°C ± 1°C, em estufa rotatória (tipo shaker), por 24 horas, 

com exceção da cepa de M. fortuitum, que permameceu em estufa durante 48 

horas. 

Após o crescimento, os microrganimos foram acondicionados em tubos tipo 

Ependorff e centrifugados a 7.378 g durante 10 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o material ressuspendido em 1 mL de PBS estéril (NaCl 137 mM, 

fosfato 10 mM, KCl 2,7 mM, pH = 7,0), com exceção da cepa de M. fortuitum, que foi 

ressuspendida em PBS acrescido de 0,05% de Tween 80. O processo de lavagem 

do inóculo foi repetido duas vezes.  

O ajuste do inóculo, foi determinado por meio de avaliação da turbidez da 

suspensão avaliado por espectrofotometria. A absorbância da suspenção em PBS 

estéril foi ajustada entre 0,08 e 0,10 à λ= 625 nm, que resultou em suspensão 

contendo aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL. O inóculo foi diluído na proporção 

1:10 em leite UHT integral e em PBS estéril, respectivamente, para a concentração 

de trabalho, que foi de 1 a 2 x 107 UFC/ mL. A partir do inóculo de trabalho, foram 

preparadas alíquotas em cinco tubos tipo Ependorff, referentes aos quatro grupos de 

irradiação e ao grupo controle. As alíquotas foram então mantidas sob refrigeração e 

ao abrigo de luz até o momento da irradiação. 
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Figura 5 - Esquema ilustrativo da sequência de preparo das amostras a serem irradiadas 

 
Fonte: (ANJOS, 2016) 

 

 

4.4 IRRADIAÇÃO 

 

 

Para a irradiação, 500µL da solução de inóculo na concentração de trabalho 

foram adicionados em placa de 24 poços e irradiados individualmente. Cada cepa, 

em leite ou em PBS, respectivamente, foi irradiada em quatro intervalos de tempos 

(Tabela 1) e comparadas ao controle (amostra não irradiada). 

 

 

.
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Tabela 1 - Constituição, tempos e parâmetros de irradiação dos diferentes microrganismos 
avaliados 

 

Meio Microrganismos 
Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 

Min J/cm 2 Min J/cm 2 Min J/cm 2 Min J/cm 2 

PBS 

S. aureus 30 180 60 360 90 540 120 720 

E. coli 10 60 20 120 30 180 40 240 

L. monocytogenes 50 300 100 600 150 900 200 1200 

M. fortuitum 15 90 30 180 45 270 60 360 

LEITE 

S. aureus 30 180 60 360 90 540 120 720 

E. coli 10 60 20 120 30 180 40 240 

L. monocytogenes 15 90 30 180 45 270 60 360 

M. fortuitum 07 42 14 84 21 126 28 168 

Fonte: (ANJOS, 2016) 

 

 
  
4.5 PREPARO DA DILUIÇÃO DAS BACTÉRIAS 

 

 

 Após o período de irradiação, foram transferidos 200 µL de cada amostra 

para uma placa de 96 poços e subsequentemente foi realizada diluição seriada em 

PBS até a concentração 10-5, como o representado na figura 6. 
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Figura 6 - Ilustração da sequência de diluição seriada realizada nas amostra 
 

 
Fonte: (ANJOS, 2016) 

 

 

4.6 CONTAGEM DE COLÔNIAS 

 

 

Por meio de uma pipeta multicanal, foram retiradas alíquotas, previamente 

homegenizadas, de 10 μL, relativo às diferentes concentrações: 10x, 10-1, 10-2, 10-3, 

10-4 e 10-5, pertencentes ao mesmo grupo tratamento ou controle. Em seguida, as 

amostras foram semeadas em forma de estrias, de acordo com a metodologia 

descrita por Jett et al. (1997), em triplicata e em seus respectivos meios de cultura. 

Durante a semeadura em placa de Petri, certificou-se que não houve fusão entre as 

gotas durante o processo de escoamento das mesmas, possibilitando a posterior 

contagem das colônias. 
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Figura 7 - Placa de Petri apresentando a diluição seriada das colônias 
de M. fortuitum do grupo controle 

 
Fonte: (ANJOS, 2016) 

 

4.7 TEMPO DE INCUBAÇÃO PARA CONTAGEM  

 

 

 As amostras foram incubadas em estufa, em condições de aerobiose, 36°C 

± 1°C, durante 24 h, exceto para M. fortuitum, mantido em estufa durante 72 h. A 

contagem das colônias foi efetuada conforme Jett et al. (1997) por meio de 

marcação correspondente, com caneta, na parte posterior das placas de Petri. 

Foram contadas colônias presentes em estrias que portaram entre 3 e 30 colônias.  
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Figura 8 - Placa de Petri apresentando diluição seriada das 
colônias de M. fortuitum do grupo irradiado, 
representando a marcação para a contagem de colônias 

 
Fonte: (ANJOS, 2016) 
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5 ANALISE ESTATISTICA 

 

 

Para as análises estatísticas, realizou-se média de fração de sobrevivência 

dos resultados obtidos de três experimentos independentes referente a cada grupo 

experimental. As médias foram normalizadas em relação ao máximo (N0/N), 

indicando a fração de redução da contagem de UFC/mL (Unidade Formadora de 

Colônias por mililitro de suspensão). Subsequentemente os dados foram 

transformados em escala logarítmica de base 10 (Log 10). Por meio de adaptação 

do método estatístico de Weibull, calculou-se a dose letal teórica, prevendo a 

cinética de inativação para qualquer valor de dose de exposição radiante.  

 

Equação de Weibull:  

	
�� ��� � � ��
����� �
�
 

 

Equação de Weibull modificada: 

 

��� � ��� �−	
�� �1 − �
100��

�
 

 

Onde: 

N0 = carga microbiana inicial;  

N = carga microbiana final;  

Dose = exposição à luz (minutos) 

LD90 = Dose letal para redução de 90% da carga microbiana; 

R: fator de resistência; 

i = percentual de inativação (%). 

 

O ajuste da equação proposta por Weibull aos dados de inativação 

microbiana fornece valores de duas constantes referentes à cinética de inativação 

de cada grupo experimental, em termos de: dose letal para 90% (LD90) e o fator de 

resistência R, referente à direção da concavidade da curva ajustada (ou seja, R > 
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1: concavidade para baixo; R < 1: concavidade para cima). Os valores LD90 e R 

obtidos a partir de cada conjunto de dados experimentais foram comparados pela 

soma dos quadrados do teste-F, para analisar se cada microrganismo descreve a 

sua própria curva de fração de sobrevivência. Os testes estatísticos foram 

realizados por meio do software GraphPad Prism (versão 5.0, GraphPad Software, 

Inc., CA, USA), onde todas as análises de inferência adotaram nível de 

significância < 5%. 
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6 RESULTADOS 

 

 

 As diferentes cepas avaliadas no experimento, Mycobacterium fortuitum 

(Figura 9), S. aureus, E. coli e L. monocytogenes apresentaram fotoinativação em 

tempos distintos de irradiação por luz azul para os diferentes meios empregados.  

 A curva de inativação dos diferentes microrganismos avaliados, em leite e 

em PBS, em relação ao tempo de irradiação e densidade de energia empregados, 

estão apresentados nos gráficos 1 e 2.  

 Por meio da equação de Weibull, foi calculado o melhor valor ajustado para 

se alcançar a dose letal teórica de 90% (LD90), referente a 1 log10 de redução para 

cada microrganismo, e o fator de resistência R. Os valores encontram-se 

apresentados na tabela 2, juntamente com o erro padrão das duas constantes 

avaliadas - LD90 e R.  

 A partir de valores encontrados para LD90 e o valor de R, foi possível 

calcular a dose letal estimada de 99,9% (LD99,9) ou a redução de 3 log10, e a dose 

letal estimada para esterilização da amostra (LD100), o que representa a redução 

teórica de 7 log10, considerando-se o inóculo inicial de 1 a 2 x107 UFC / mL. Os 

dados encontram-se dispostos na tabela 3, onde são exibidas as variáveis tempo 

(em minutos) e a irradiância (J/cm2) necessárias para a inativação. 

 O fator de resistência R, apresentado na tabela 2 informa numericamente a 

concavidade das curvas de inativação. Quando o R > 1, expressa concavidade 

para baixo, e demonstra a tendência dos microrganismos apresentarem 

inicialmente maior tolerância à fotoinativação, tornando-se porém, cada vez mais 

sensíveis. Antagonicamente, quando R < 1, caracteriza concavidade para cima, e 

demonstra a propensão dos microrganismos se apresentarem mais sensíveis 

inicialmente, porém, algumas células persistentes continuam a ser mais tolerantes 

à inativação.  

 De acordo com os dados, o fator de resistência R foi menor que 1 (R < 1) em 

todos os experimentos realizados em meio leite, com 0,82, 0,78, 0,88 e 0,81 para 

S.aureus, E. coli, L. monocytogenes e M. fortuitum, respectivamente. Isto, portanto, 

demonstra que, ainda que de forma não acentuada, as bactérias estudadas, neste 

meio, apresentaram-se mais sensíveis à luz azul nos tempos iniciais, ocorrendo 

fotoinativação em maior proporção neste período, no meio leite (Tabela 2).  
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 No entanto, no meio PBS, as mesmas cepas apresentaram valores de R 

distintos, isto é, R < 1, à semelhança do meio leite, para L. monocytogenes e E. 

coli, com 0,87 e 0,81, respectivamente, ao passo que S. aureus e Mycobacterium 

fortuitum apresentaram R > 1, com 1,06 e 1,46, respectivamente, demonstrando 

tendência a apresentar resistência inicial porém tornando-se mais sensíveis 

conforme o tempo de irradiação progredia (Tabela 2). 

 Graficamente, é possível observar o comportamento do fator de resistência 

R para cada bactéria empregada e, de acordo com os resultados, as cinéticas de 

inativação exibem concavidades não acentuadas em função dos resultados de R 

permanecerem próximos de 1, excetuando-se aquela relacionada ao M. fortuitum 

em meio PBS pois, em função de R = 1,46, destaca-se a concavidade para baixo 

da curva de cinética de inativação (Gráfico 1). 

 O sucesso do ajuste dos dados pela equação modificada de Weibull foi 

confirmado uma vez que todos valores de R2 ajustado foram superiores a 0,87. 

Desta forma, há forte relação entre o tempo de irradiação com a luz azul e a taxa 

de inativação dos patógenos avaliados neste estudo. 

 A análise estatística realizada por meio da soma dos quadrados no teste F 

apresentou elevada significância (p<0,0001), demonstrando diferente cinética de 

inativação, inclusive quanto ao meio em que os microrganismos foram avaliados 

(leite e PBS). 
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Figura 9 - Placas de Petri apresentando colônias de M. fortuitum suspensas em leite e 
semeadas a partir de diferentes diluições, demonstrando a redução de UFC após 
diferentes tempos de irradiação com luz azul: (a) controle, 0 min; (b) 7 min; (c) 14 
min; (d) 21 min; (e) 28 min  

 
Fonte: (ANJOS, 2016)
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7 DISCUSSÃO  

 

 

 A presente pesquisa demonstrou a fotoinativação in vitro de patógenos por 

meio do uso de luz azul, conforme estudos prévios demonstraram o potencial da 

técnica (DAI et al., 2013; AMIN et al., 2016; DURANTINI, 2016). O controle da 

contaminação e a ideia de substituição da pasteurização por tratamentos 

alternativos motivou a presente pesquisa a avaliar os patógenos no leite. 

 Estudos anteriores demonstraram a inativação de microrganismo no leite por 

luz pulsada (PL) (KRISHNAMURTHY, 2006; ELMNASSER et al., 2007; MILLER; 

SAUER; MORARU, 2012), luz UV contínua (MATAK et al., 2007) e a técnica de luz 

pulsada de alta intensidade (HIPL) (PALGAN et al., 2011). Contudo, a eficácia da 

utilização de LEDs azuis na fotoinativação bacteriana de microrganismos 

suspensos em leite ainda não foi relatada na literatura compulsada. 

 O intervalo de comprimento de onda utilizado neste experimento (413 ± 20 

nm), garantiu resultados satisfatórios na inativação de microrganismos patogênicos 

e contaminantes do leite bovino. De forma similar, estudos avaliaram a eficácia da 

aplicação de luz com comprimento de onda entre 400 e 430 nm em feridas 

superficiais contaminadas (DAI et al., 2013; AMIN et al., 2016) e na desinfecção de 

superfícies e de ambientes hospitalares (MCDONALD et al., 2013; MACLEAN et 

al., 2014), apresentando excelentes resultados antimicrobianos. 

 Por meio do experimento proposto, foi avaliada a fotoinativação de inóculo 

contendo 1 a 2 x 107 UFC/mL, representando uma contaminação muito acima dos 

níveis aceitáveis pela indústria do leite. Conforme regulamentado pela IN 62 

(BRASIL, 2011), o valor máximo aceitável na contagem bacteriana total (CBT) é de 

1,0×105 UFC/mL, existindo, portanto, diferença significativa entre a carga 

bacteriana experimentalmente avaliada e a carga bacteriana encontrada em 

condições externas, considerada contaminante e permissiva por meio de 

regulamentação. O valor da concentração microbiana do inóculo foi estabelecido 

de acordo com o padrão utilizado em outros ensaios antimicrobianos, tais como 

antibiogramas e concentração inibitória mínima (CLSI, 2016).  

 Esta nítida e proposital diferença é importante fator de desafio à técnica e, 

desta forma, em função dos resultados obtidos, destaca sobremaneira a eficácia da 

luz azul no experimento. Por conseguinte, à medida que a atividade antimicrobiana 



    58 

 

da luz azul apresentou-se efetiva para a situação experimentalmente desenvolvida, 

a atividade de fotoinativação por meio da luz azul em concentrações microbianas 

menores que a empregada poderá ser classificada como um desafio mais 

facilmente superado. 

 Atuando como como uma barreira física à luz, esperava-se que o leite, por 

meio de fenômenos de espalhamento e absorção, interferisse negativamente na 

precisão do cálculo de dosimetria. De acordo com estudo de Miller et al. (2012), a 

eficácia da luz pulsada foi limitada às concentrações de sólidos totais e gordura do 

leite. No entanto, o presente estudo não verificou tal influência ao utilizar luz de 

LED azul sobre o leite.  

 Os parâmetros gerados pelo modelo matemático não linear de Weibull 

possibilitaram quantificar a cinética de fotoinativação deste estudo, reforçando a 

confiabilidade do modelo utilizado em estudos anteriores (LE MARC et al., 2009; 

VAITONIS; LUKSIENE, 2010; GHATE et al., 2015; GHATE et al., 2016), 

demonstrando, portanto, a viabilidade e acurácia da técnica.  

 Segundo afirmações de Ghate e seus colaboradores (2013), a equação de 

Weibull pode ser aplicada como modelo de análise no qual a curva de 

sobrevivência é uma distribuição cumulativa de efeitos colaterais. Historicamente, 

este modelo estatístico tem sido frequentemente empregado em indústrias, como 

exemplo, a aeroespacial e automotiva, para estimar a confiabilidade no tempo de 

vida de peças mecânicas (WEIBULL, 1981). 

 A partir dos valores de LD90, calculados por meio da equação de Weibull, foi 

possível relatar a cinética de inativação para qualquer dose letal. Observou-se 

diferença nos tempos encontrados para a fotoinativação de S. aureus, E. coli e M. 

fortuitum no leite (16,36, 4,54 e 13,76 min, respectivamente) quando comparados 

com os tempos necessários para fotoinativar as mesmas cepas suspensas em PBS 

(30,17, 12,36 e 15,72 min, respectivamente). Segundo, Grzelak et al. (2001), a 

presença de riboflavina em meios de cultura celular irradiados com fonte de luz 

(504 - 529 nm) foi responsável pela geração das EROs, sendo esta produção 

potencializada por meio da presença de triptofano, tirosina, piridoxina e ácido fólico. 

Considerando a maior eficácia de fotoinativação encontrada para a maioria das 

bactérias no meio leite, os resultados poderiam ser justificados por meio da 

presença natural de riboflavina e triptofano no leite, constituintes presentes no leite 

integral, independentemente do processamento utilizado, nas concentrações de 
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1800 µg/kg e 540 µg/kg, respectivamente (NOHR; BIESALSKI; BACK, 2011).  

 Destarte, todos os resultados encontrados para o fator de resistência R no 

meio leite (R < 1), indicaram que a maior velocidade de inativação das cepas 

ocorria nos momentos iniciais da irradiação. Este fato pode estar relacionado à 

maior produção de EROs neste momento devido à maior concentração e consumo 

de riboflavina e triptofano nos momentos inciais. Alvitra-se que à medida que o 

tempo de irradiação aumentava, estas substâncias poderiam ter sido 

fotodegradadas, não mais contribuindo para a formação de radicais tóxicos (JOSHI, 

1985). 

 Em meio PBS, S. aureus e M. fortuitum exibiram cinética de inativação 

diferente (R > 1), apresentando maior tolerância à irradiação no início do 

experimento e aumentando a sensibilidade de acordo com o tempo. Possivelmente, 

a ausência de substâncias no meio PBS que promovam maior formação de EROs, 

ao contrário do observado no leite, contribuiu significativamente para este 

resultado. Contudo, E. coli e L. monocytogenes exibiram padrão distinto das 

demais quando suspensas e irradiadas em meio PBS, apresentando R < 1, 

mantendo o padrão de sensibilidade encontrado quando suspensas no leite. Desta 

forma, mais estudos são necessários para elucidação dos padrões de 

sensibilidade/fatores de resistência destas cepas bem como a influência dos 

constituintes do leite na fotoinativação destes microrganismos. 

 A fotoinativação de L.monocytogenes exibiu tempo consideravelmente maior 

para a fotoinativação no leite (46,15 min) quando comparado com o tempo 

necessário no meio PBS (8,48 min), diferentemente das demais cepas. 

Possivelmente, a fotoinativação desta cepa, ao contrário das demais, não foi 

afetada pelas EROs geradas por meio das substâncias presentes no leite UHT. A 

sua fotoinativação poderia ser atribuída especialmente pela formação de EROs a 

partir da porfirinas endógenas da bactéria. 

 É necessária, portanto, melhor elucidação dos mecanismos que 

promoveram a significante diferença no tempo de inativação de L. monocytogenes 

entre os meios empregados. Particularmente, esta bactéria exibe características de 

resistência importantes sendo capaz de desenvolver mecanismos de resposta 

adaptativa muito rapidamente quando exposta a agentes estressores em doses 

subletais, tais como calor, ácidos, oxidantes, falta de nutrientes e alta 

osmolaridade, (JORGENSEN et al., 1995; LADO; YOUSEF, 2007). 
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 Da mesma forma, a literatura relata mecanismos de resistência da bactéria 

contra agentes oxidativos em função da presença das enzimas superoxido 

dismutase e catalase, sendo a primeira a mais importante. Ambas atuam 

conjuntamente contra processos oxidativos, convertendo radicais superoxidos em 

peróxido de hidrogênio para, em seguida, serem clivados em água e oxigênio 

molecular, respectivamente (HAAS; GOEBEL, 1992; FISHER et al., 2000; 

VAZQUEZ-BOLAND et al., 2001; LADO; YOUSEF, 2007). 

 Todos os microrganismos avaliados pela cinética de fotoinativação foram 

selecionados por apresentarem grande importância na indústria leiteira e 

demonstraram resultados satisfatórios de inibição bacteriana (p<0,0001) entre as 

curvas. 

 A utilização da cepa de Listeria monocytogenes baseou-se na importância 

deste microrganismo, amplamente vinculado a doenças transmitidas por alimentos. 

Sabe-se que dentre as principais formas de transmissão está a ingestão do leite 

cru ou derivados não pasteurizados (KELLS; GILMORE, 2004; LIANOU; SOFOS, 

2007; SILVA et al., 2011) e, por ser um microrganismo psicrotrófico, o controle de 

L. monocytogenes é um desafio para cadeia de produção de alimentos (KOZAKE 

et al., 1996).  

 Devido à sua importância para a saúde pública e ao seu potencial zoonótico, 

foi fundamental investigar a cinética de inativação de Mycobacterium spp por meio 

da luz azul. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é recomendado para 

estudos preliminares com micobactérias, o uso da cepa de M. fortuitum. 

Considerado um patógeno oportunista e, embora não exista relato de doenças 

associadas à sua transmissão pelo leite cru, apresenta crescimento rápido e menor 

risco ao operador (RUSSELL; YARNYCH; KOULIKOVSKII, 1984; MCFADDEN et 

al., 1992), o que conferiu segurança e determinou sua escolha para este estudo. 

 O uso de S. aureus no experimento foi imprescindível por representar um 

dos patógenos mais importantes na bovinocultura de leite, estando entre os 

principais causadores de mastite nos bovinos (BURVENICH et al., 2003; PETON; 

LE LOIR, 2014). Da mesma forma, é um importante patógeno de origem alimentar, 

provocando intoxicações alimentares, doenças autoimunes e alergias (BALABAN; 

RASOOLY, 2000; BENITES; MELVILLE; RIBEIRO, 2016). Sabe-se que suas 

toxinas não são inativadas durante o processo de pasteurização (BERGDOLL, 

1989; JAY, 1994), sendo, portanto, essencial o controle deste microrganismo bem 
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como das consequências provocadas pelas toxinas. O sucesso na fotoinativação 

desta importante bactéria reside não somente na morte desta, mas também na 

prevenção da multiplicação e da consequente produção de toxinas. 

 Considerado um dos principais indicadores de contaminação de alimentos, 

por via fecal direta ou indireta, E. coli está associado a infecções entéricas e extra-

entéricas em humanos e animais (SIQUEIRA et al., 2014). Sua inclusão neste 

estudo foi realizada por se tratar de um microrganismo gram negativo, 

frequentemente encontrado no leite quando medidas de sanitização/higienização 

adequadas não são empregadas durante a ordenha. 

 A eficácia demonstrada pela fotoinativação microbiana de todas as cepas 

utilizadas neste estudo demonstram a relevância desta tecnologia como ferramenta 

para o controle do leite e seus derivados.  

 Um aspecto importante a ser considerado seria a exposição prolongada de 

alimentos à luz, efeito conhecido por induzir prejuízos aos mesmos. Esta 

deterioração poderia ser causada pela produção de radicais livres por meio de 

reações fotoquímicas (KOUTCHMA, 2009). Variação na qualidade de produtos 

alimentícios processados por métodos que utilizam a luz não são investigados 

intensamente (OMS-OLIU et al., 2008) e, até o presente momento, são 

encontrados na literatura somente estudos sensoriais em amostras de leite tratados 

com UV e PL (MATAK et al., 2007; ELMNASSER et al., 2008). Nos estudos retro-

referidos, o leite foi submetido à irradiação por tempo muito inferior ao utilizado no 

presente experimento. Este fato implica na necessidade de estudos futuros que 

avaliem o impacto de irradiações prolongadas e possíveis alterações no leite. 

 Neste estudo, não avaliamos o controle de temperatura do LED e da solução 

irradiada. Contudo, vale ressaltar que a irradiância de 100 mw/cm2 não produz 

efeito fototérmico (PRATES et al., 2009). Os resultados encontrados são, portanto, 

atribuídos unicamente a efeitos de fotoinativação não térmica.  

 A vantagem em se utilizar a luz azul (405 nm) baseia-se no fato de que esta 

tecnologia é segura para células eucariotas quando comparadas às células mais 

primitivas (MCDONALD et al., 2013; DAI et al., 2013a,b). Assim, a luz azul tem sido 

desenvolvida para operar de forma contínua, permitindo a descontaminação de 

ambientes ocupados por pessoas, como ambientes industriais e enfermarias 

hospitalares (MACLEAN et al., 2010; MACLEAN et al., 2013). Esta técnica 

demonstra muito mais segurança à saúde dos frequentadores quando comparada 
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à radiação UV, visto que esta pode provocar efeitos mutagênicos às células 

(KLEINPENNING et al., 2010; LIEBMANN; BORN; KOLB-BACHOFEN, 2010).  

 O emprego da luz azul em indústrias de captação e processamento do leite 

ou mesmo em propriedades leiteiras, seria extremamente interessante pois não 

necessita de cuidados e medidas especiais. Visando a garantia da qualidade do 

leite, os sistemas de LED poderiam ser implementados no período de intervalo 

entre a ordenha, a captação e o processamento do leite. O armazenamento do leite 

cru neste período, em tanque de refrigeração, deve apresentar temperatura igual 

ou inferior a 4°C, o que garante o controle da multiplicação dos microrganismos 

mesófilos, mas não impede a multiplicação dos microrganismos psicrotróficos 

(FAGUNDES et al., 2006). Além disso, estudos anteriores (Fisher et al., 2000) 

demonstraram a influência da temperatura no controle de bactérias contaminantes 

de alimentos, sobretudo L. monocytogenes, por meio da técnica de ozônio. Estes 

autores, ressaltaram que a taxa de inativação de patógenos pode ser duplicada 

quando a temperatura é reduzida de 37 à 4°C.  

 De acordo com nossos resultados, a técnica utilizada garantiu não só o 

controle como a inativação microbiana, e portanto, a aplicação desta técnica 

poderia contribuir para manutenção da qualidade do leite. No entanto, a eficácia do 

emprego da luz azul deve ser avaliado em condições de refrigeração, tais como 

aquelas encontradas nas propriedades leiteiras, e recomendadas por lei, como 

medida complententar e potencial para a melhoria da eficiência e dos resultados 

encontrados, principalmente para fotoinativação de patógenos suspensos no leite. 

Os resultados demonstrados neste estudo revelam a capacidade do uso da 

luz azul em promover a fotoinativação de microrganismos patogênicos e 

contaminantes do leite. Estudos futuros devem ser dirigidos para se avaliar esta 

tecnologia, sobretudo em relação a outros parâmetros de qualidade do alimento, 

avaliando-se a influência da técnica sobre os constituintes do leite e características 

organolépticas, tempo de conservação e a melhor condição de aplicação da 

tecnologia de LED durante o processamento do leite e de produtos lácteos. Estes 

dados poderão determinar melhores condições para se manter a segurança e a 

qualidade na cadeia do leite. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 Por meio dos resultados obtidos, concluiu-se que: 

 

1. A luz azul foi capaz de fotoinativar, in vitro, cepas de Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Listeria Monocytogenes e Mycobacterium 

fortuitum, suspensas em PBS e em leite integral UHT. 

 

2. A fotoinativação por luz azul apresenta caráter inovador, sendo uma 

alternativa potencialmente promissora no controle da contaminação por 

microrganismos na indústria láctea.  

 
3. O fato de não existirem trabalhos na literatura envolvendo a 

fotoinativação por luz azul em microrganismos suspensos em leite torna 

esse estudo pioneiro. 

 
4. Tendo em vista os resultados satisfatórios obtidos neste experimento, 

tornam-se necessários estudos subsequentes que fundamentem sua 

futura aplicação na indústria.  
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