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RESUMO 

 
Estudo genotípico e fenotípico de estafilococos coagulase positiva potencialmente 

enterotoxigênicos isolados de linhas de produção de queijo Minas frescal no estado de 
São Paulo 

 
As condições de produção de queijos frescos são favoráveis à ocorrência e à 

produção de enterotoxinas produzidas por estafilococos, sendo estes os principais micro-
organismos relacionados aos casos de intoxicação alimentar no mundo, tornando-se 
necessários estudos sobre a rastreabilidade das fontes de contaminação durante a fabricação, 
identificação genotípica e habilidade de cepas em produzir enterotoxinas. Este trabalho teve 
como objetivo isolar e identificar estafilococos positivos para o teste de coagulase, 
potencialmente produtores de enterotoxinas em laticínios do estado de São Paulo, desde o 
leite recebido até o produto final. A técnica da mPCR foi utilizada para identificar três 
espécies de Staphylococcus coagulase-positiva (S. aureus, S. hyicus e S. intermedius) entre os 
isolados obtidos de diferentes pontos de processamento em laticínios do Estado de São Paulo. 
O perfil genético das cepas foi avaliado através da comparação de bandas pela técnica 
Enterobacteria Repetitive Intergenic Consensus (ERIC-PCR) e graficamente demonstrados 
por um dendrograma. O DNA de 102 cepas isoladas, de amostras de leite cru, leite 
pasteurizado, coágulo, manipulador, superfícies de equipamentos de laticínios do Estado de 
São Paulo e queijos foi extraído e submetido à reação em cadeia da polimerase (PCR), 
utilizando-se primers específicos para a detecção de fragmentos dos genes envolvidos na 
síntese das toxinas (SE) do tipo A, B, C, D, E, G, H, I e J. Das 102 cepas avaliadas, 5 
apresentaram amplificação do fragmento do gene responsável pela codificação da toxina A, 3 
para toxina C, 56 para toxina G, 59 para toxina H, 9 para toxina I, e nenhuma para toxinas B, 
D, E e J. Amostras de leite cru, leite pasteurizado e queijos produzidos nos laticínios e dos 
isolados de Staphylococcus spp. coagulase positiva que apresentaram ao menos algum dos 
genes relacionados à produção de toxinas clássicas (A, B, C, D e E) foram submetidos a um 
teste de detecção de enterotoxinas pelo sistema  VIDAS® Staph Enterotoxin (SET2). Os 
dados obtidos para a identificação molecular das cepas, da ocorrência de cepas portadoras dos 
genes relacionados à produção de enterotoxinas e da produção fenotípica das enterotoxinas 
foram submetidos ao teste qui-quadrado. O presente trabalhou confirmou que o risco de 
intoxicação estafilocócica é real, pois foi encontrada enterotoxina em amostras de leite 
pasteurizado e queijos. 

 
Palavras-chave: S. aureus; PCR; Enterotoxinas estafilocócicas; Higiene de laticínios; Queijo 

Minas frescal; rastreabilidade  
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ABSTRACT 

 
Genotypic and phenotypic study of potentially enterotoxigenic coagulase-positive 
staphylococci isolated from production lines of Minas fresh cheese in São Paulo 

 
The production conditions of fresh cheese are favorable to the occurrence and 

production of enterotoxin produced by Staphylococci, which are the main microorganisms 
related to food poisoning cases in the world, requiring studies to trace the sources of 
contamination during manufacturing and genotypic identification ability of strains to produce 
enterotoxin. This study aimed to isolate and identify staphylococci positive for coagulase test, 
potentially producing enterotoxins in dairy products in the state of São Paulo, from milk 
receiving to final product. In three dairy producers of Minas fresh cheese, samples were 
collected from various points in the manufacturing process. the technique of mPCR was used 
to identify three coagulase-positive species (S. aureus, S. hyicus and S. intermedius) between 
isolates from different points of a processing dairy in the state of São Paulo. The genetic 
profile of the strains were evaluated by comparing the bands through the technique 
Enterobacteria Repetitive Intergenic Consensus (ERIC-PCR) and were graphically displayed 
by a dendrogram. The DNA of 102 strains isolated from samples of raw milk , pasteurized 
milk , curd, handler and equipment surface from dairies in São Paulo State and cheese were 
subjected to the polymerase chain reaction (PCR), using primers for the detection of specific 
fragments of the genes involved in the synthesis of toxins (SE) of type A, B , C , D, E, G , H, 
I and J. Of the 102 strains tested, five showed amplification of the gene fragment encoding 
toxin A, three for toxin C , 56 to toxin G, 59 to toxin H, 9 to toxin I, and none for toxins B D, 
E and J. For confirmation, each isolated strain carrying at least some of the genes related to 
the production of classical enterotoxinas, cheese and milk samples was subjected to detection 
by enterotoxigenic VIDAS® Staph Enterotoxin II (VIDAS SET2) bioMérieux. This 
identification reinforces the need to adopt proper hygiene practices in the dairy, avoiding thus 
the spread of these microorganisms and the possible production of enterotoxin . The data 
obtained for the molecular identification of the strains, the occurrence of strains carrying the 
genes related to the production of enterotoxin production and phenotypic enterotoxins were 
subjected to the Chi-squared test. This work confirmed that the risk of staphylococcal food 
poisoning is real, because enterotoxin was found in samples of pasteurized milk and cheeses.  

 
Keywords: S. aureus; PCR; Staphylococcal enterotoxin; Dairy hygiene; Minas fresh cheese; 

traceability 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, os consumidores preocupam-se com os aspectos nutritivos e de segurança 

microbiológica dos alimentos. As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são consideradas 

um grande problema para a saúde pública (SANTANA et al., 2010). Os alimentos são 

suscetíveis a contaminações provocadas por diferentes agentes etiológicos, podendo levar ao 

desenvolvimento de doenças por ação dos próprios micro-organismos ou de suas toxinas 

(STAMFORD et al., 2006).  

As intoxicações alimentares geralmente ocorrem na forma de surtos alimentares, 

caracterizadas por dois ou mais casos de uma doença, resultante da ingestão de um alimento 

em comum. Segundo Freitas (2005), no ano 2000, 2,1 milhões de pessoas morreram de 

doenças diarréicas, que em sua maioria podem ser atribuídas à ingestão de água e alimentos 

contaminados. 

O leite é um excelente meio de cultura para o desenvolvimento de micro-organismos, por 

apresentar-se rico em nutrientes e conter elevada atividade de água. O desenvolvimento 

desses micro-organismos constitui um risco à saúde da população por serem transmitidos ao 

homem, podendo causar sérios danos à saúde do mesmo (AMARAL et al., 2004). A 

contaminação do leite pode ocorrer durante ou após a ordenha, através da manipulação 

inadequada durante o processamento de produtos lácteos (CHAPAVAL, 2003).  

A produção de queijo no Brasil, bem como a obtenção do leite, enfrenta problemas 

relacionados a boas práticas de manipulação e higiene das operações. A realização de um 

processo de limpeza e sanificação nos utensílios e manipuladores envolvidos no 

processamento de alimentos é o suficiente para evitar a proliferação de micro-organismos 

indesejáveis, garantindo dessa forma um produto de melhor qualidade microbiológica para o 

consumidor (AKUTSU, 2001).  

A elaboração de queijos é uma das mais importantes atividades das indústrias de laticínio, 

sobretudo no Brasil. Sendo hoje o terceiro queijo mais consumido no país, o Minas frescal é 

um produto interessante para as indústrias pelo seu alto rendimento (kg/L) e giro rápido no 

mercado, propiciando assim um retorno mais imediato do capital investido (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUEIJO - ABIQ, 2007). 

Os estafilococos são frequentemente associados a casos de intoxicação alimentar em todo o 

mundo devido à capacidade de algumas cepas produzirem enterotoxinas. O processo e as 

características do queijo Minas frescal, oferecem boas condições para contaminação e 

sobrevivência destes micro-organismos. Suas enterotoxinas são termo-estáveis, ou seja, 

mantêm sua estabilidade mesmo após os tratamentos térmicos utilizados nos laticínios, 
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representando risco aos consumidores e tornando extremamente necessário o controle destes 

micro-organismos desde os estágios iniciais de produção, já que a presença de toxinas no leite 

cru permanecerá mesmo após a pasteurização (75º C/15s). 

A capacidade de determinadas cepas de Staphylococcus spp. em produzir as enzimas 

coagulase e termonuclease são geralmente associadas com a habilidade em produzir 

enterotoxinas (LANCETTE; BENNET, 2001). Por muito tempo, a espécie Staphylococcus 

aureus foi considerada a única do gênero Staphylococcus com capacidade de produzir 

enterotoxinas e coagulase. Entretanto, outras espécies com cepas produtoras de enterotoxinas 

e de coagulase, tais como S. hyicus e S. intermedius, foram identificadas posteriormente, 

incluindo relatos de alguns surtos de intoxicação alimentar atribuídos a elas (GANDRA, 

2006).  

A presença de Staphylococcus spp. potencialmente enterotoxigênicos em queijos indica 

uma possível contaminação pós-processamento, pois a bactéria em si é termolábil. Para 

desenvolver estratégias efetivas para minimizar a presença de estafilococos dentro do 

ambiente de processamento de queijos frescos, torna-se necessário entender as fontes de 

contaminação dentro da indústria e as características destes micro-organismos, como a 

produção de enterotoxinas.  

Este trabalho teve como objetivo isolar e identificar diferentes espécies de Staphylococcus 

coagulase positiva, traçar um perfil de semelhança genética entre elas e estudar a presença de 

genes responsáveis pela produção de diferentes enterotoxinas estafilocócicas e a possível 

expressão desses genes através da identificação de toxinas em amostras de leite, queijo em 

condições ótimas de crescimento. Além disso, foi possível verificar a origem dos isolados 

dentro do fluxograma do queijo Minas frescal e assim rastrear as possíveis fontes de 

contaminação na linha e processamento e a variabilidade genética envolvida em surtos de 

intoxicações estafilocócicas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Staphylococcus spp.   

  
As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos em formas de cachos de uva Gram-

positivos, com diâmetro variando entre 0,5 e 1,5µm, anaeróbios facultativos, imóveis e não 

formadores de esporos; (DOWNES; ITO, 2001). São encontrados facilmente em pelos, pele, 

boca, nariz, glândulas mamárias e trato respiratório do homem e animais.  

Entre os micro-organismos de interesse em alimentos, destacam-se os enteropatogênicos, 

correspondentes aqueles cuja patologia se expressa no trato gastrointestinal (FRANCO; 

LANDGRAF, 2004). Dentre os agentes patogênicos mais comuns, responsáveis por surtos de 

intoxicação alimentar, destaca-se o Staphylococcus aureus (STAMFORD et al., 2006).  

As espécies de Staphylococcus são encontradas naturalmente na pele e nas mucosas dos 

animais de sangue quente e humanos, e são também frequentemente isolados de uma grande 

variedade de alimentos como carne, queijo e leite; além de fontes como solo, areia e água 

(HEIKENS et al., 2005). O S. aureus é também um dos principais agentes da mastite bovina, 

contaminando o leite na sua obtenção. Os estafilococos são frequentemente associados a casos 

de intoxicação alimentar em todo o mundo devido à capacidade de algumas cepas produzirem 

vários tipos de enterotoxinas. Os principais sintomas da intoxicação estafilocócica são 

náuseas, vômito, cãibras abdominais e diarreia (SANTANA et al., 2006).  

Os principais alimentos envolvidos em surtos de intoxicação estafilocócica são o leite, 

creme, queijo, carne cozida, frango, presunto, batata e saladas de batata e atum (JAY, 2005), 

carne e derivados, saladas, cremes e produtos de confeitaria e derivados lácteos, sendo que 

muitos desses itens são contaminados durante o preparo em casa ou em restaurantes e 

armazenados em condições inadequadas de temperatura (LANCETTE; TATINI, 2001).  

A primeira associação de Staphylococcus com doenças transmitidas por alimentos ocorreu 

em 1884, quando o micro-organismo foi isolado em queijos envolvidos em surto alimentar 

(BENNETT, 2005). 

Os estafilococos coagulase positiva são os principais produtores de enterotoxinas nos 

alimentos. Entretanto, também algumas espécies de estafilococos coagulase negativa têm sido 

estudadas para averiguar sua relação com a produção de enterotoxinas (CUNHA et al., 2006).  

Os S. aureus são produtores de várias enzimas como coagulase, termonuclease e 

hemolisina. São microrganismos mesófilos, que crescem numa faixa de temperatura entre 7 e 
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48°C, apresentando temperatura ótima entre 20 e 37°C. Crescem em atividade de água em 

torno de 0,86 e pH 4,8 (JAY, 2005).   

Entre as 40 espécies e 24 subespécies de estafilococos (EUZÉBY, 1997), apenas 7 são 

capazes de produzir coagulase livre: S. aureus, S. hyicus (algumas cepas), S. intermedius, S. 

schleiferi subespp. coagulans e S. delphini, S. lutrae e S. pseudointermedius (FRENEY et al., 

1999). Destas sete espécies, apenas três (S. aureus, S. intermedius e S. hyicus) foram descritas 

como produtoras de enterotoxinas e associadas a surtos de intoxicação alimentar (GANDRA, 

2006). Em função disso e da grande semelhança fenotípica entre estas três espécies de 

Staphylococcus, houve uma mudança nos padrões sanitários da legislação brasileira, 

estabelecidos tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério 

da Saúde (MS), quanto pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Atualmente são estipulados limites de tolerância para a presença de estafilococos coagulase 

positiva (ECP) em alimentos, enquanto no passado eram estipulados parâmetros para S. 

aureus. 

Apesar disso, já foi comprovada a existência de cepas de S. aureus coagulase negativa 

(MATTHEWS et al., 1997) e de S. hyicus com produção variável de coagulase (KLOOS; 

BANNERMAN, 1999), fatos que permitem a ocorrência de resultados falso negativos quando 

da utilização isolada do teste da coagulase livre para identificação desses patógenos em 

amostras de alimentos.  

As espécies S. hyicus e S. intermedius são mais relacionadas à doenças veterinárias. O S. 

hyicus, que apresenta cepas coagulase variável é relatada como principal causador da 

epidermite exudativa em suínos (WEGENER; ANDRESEN; BILLE-HANSEN, 1993). No 

entanto, há relatos de isolamento de S. hyicus em casos de mastite subclínica em vacas 

(CAPURRO et al., 1999) e em casos de dermatite em frangos (KIBENGE;, ROOD; 

WILCOX, 1983). Segundo Watts e Owens (1989) e Bandeira (2001), S. hyicus, juntamente 

com S. aureus é, muitas vezes, a bactéria predominantemente encontrada em rebanhos 

leiteiros com problemas de mastite.  

De acordo com Jay (1994), S. intermedius, assim como S. aureus, apresenta a capacidade 

de produzir enterotoxinas.  Este micro-organismo tem sido relacionado a vários surtos de 

intoxicação alimentar, principalmente em produtos de origem animal (KHAMBATY et al., 

1994; WADENESH et al., 1995). Segundo Jay (2005), a produção de enterotoxinas 

geralmente está relacionada com cepas e/ou espécies de estafilococos que produzem as 

enzimas coagulase e termonuclease. Entretanto, algumas cepas e/ou espécies não produtoras 

dessas enzimas podem produzir enterotoxinas.  
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2.2 Enterotoxinas estafilocócicas (SE)  

As enterotoxinas estafilocócicas são um grupo de proteínas simples com baixo peso 

molecular (27.000 a 34.0000 Da), que são produzidas durante todas as fases do crescimento 

bacteriano, mas principalmente durante a metade para o fim da fase exponencial. Elas são 

resistentes à ação de enzimas proteolíticas como a pepsina e tripsina, e relativamente estáveis 

ao aquecimento (SORIANO et al., 2002). São ricas em lisina, ácido aspártico e glutâmico, 

apresentando duas cisteínas formando ponte dissulfeto. Apresentam resistência à ação de 

enzimas proteolíticas do sistema digestivo, permanecendo, dessa forma, ativas após a 

ingestão, além de serem hidrossolúveis. Outra característica importante envolve a 

termoestabilidade, pois essas enterotoxinas são capazes de resistir aos tratamentos térmicos 

como a pasteurização e a ultrapasteurização do leite (LE LOIR et al., 2003).  

A produção de enterotoxinas geralmente está relacionada com cepas e/ou espécies de 

estafilococos que produzem as enzimas coagulase e termonuclease (JAY, 1994). Entretanto, 

algumas cepas e/ou espécies que não produzem coagulase e/ou termonuclease podem produzir 

enterotoxinas.  

Elas são nomeadas com as letras do alfabeto de acordo com a ordem cronológica de sua 

descoberta (FREITAS, 2005). O número de enterotoxinas tem aumentado pela detecção de 

novos genes e, até o momento, já foram identificados 18 tipos distintos, mas com similaridade 

na estrutura e seqüência (BORGES et al., 2008). Os tipos antigênicos de enterotoxinas 

estafilocócicas são denominados por SE agregado da letra correspondente à sua descoberta. 

Segundo Bergdoll (1990), as enterotoxinas mais importantes são SEA, SEC, SEB, SED e 

SEE, na ordem decrescente de ocorrência. Recentemente outros 13 tipos foram identificados: 

SEH, SEG, SEI, SEJ, SEK, SEL, SEM, SEN, SEO, SEP, SEQ, SER e SEU (BORGES et al., 

2008). Segundo Freitas 2005, as enterotoxinas são similares quanto a sua composição e 

atividade biológica, mas são identificadas separadamente baseadas nas diferenças antigênicas.  

Além de todas estas enterotoxinas, existe uma toxina previamente denominada 

enterotoxina F, que atualmente é conhecidamente responsável pela síndrome do choque 

tóxico (TSST-1) (FORSYTHE, 2002). 

A ocorrência de enterotoxinas estafilocócicas tem sido constatada com frequência em 

produtos lácteos, especialmente em queijos, envolvidos ou não em surtos e casos esporádicos 

de intoxicação (NORMANNO et al., 2005). A população de S. aureus necessária para o início 

da produção de enterotoxinas é elevada: 105 UFC/g, segundo Almeida e Franco (2003) ou 106 

UFC/g conforme Adesiyun et al. (1998).  
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Tanto o crescimento de S. aureus quanto a produção de enterotoxinas são afetados por 

parâmetros como temperatura, pH, atividade de água (Aw), concentração de cloreto de sódio 

(NaCl) e disponibilidade de oxigênio (BORGES et al., 2008). Segundo Arruda (2006), as 

enterotoxinas são produzidas na faixa de 10° a 46ºC, dependendo da associação com outros 

parâmetros que devem ser ótimos para o desenvolvimento. A faixa de pH que permite o 

desenvolvimento de estafilococos varia entre 4,2 e 9,3, porém o pH ideal varia entre 7 e 7,5 

(SANTANA et al., 2010). Segundo Santana et al. (2010), os estafilococos são capazes de 

sobreviver e se multiplicar em concentrações de cloreto de sódio de até 15%, e a produção de 

enterotoxinas pode ocorrer em concentrações de até 10%. Os estafilococos são capazes de 

crescer a partir de uma atividade de água (Aw) 0,85 (INTERNATIONAL COMMISSIOM 

ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOODS - ICMSF, 1996).  

Rosec e Gigaud (2002) isolaram 332 cepas de alimentos contaminados na França e 

encontraram alta incidência de toxinas clássicas (30%) e toxinas SEG, SEH, SEI e SEJ (60%). 

Na maioria dos casos a intoxicação estafilocócica não é notificada aos órgãos de Vigilância 

Sanitária, o que leva à subnotificação da doença. Por se tratar de uma moléstia de curso rápido 

(24-48 horas), geralmente os indivíduos afetados não necessitam de atendimento médico 

(BORGES et al., 2008). Os principais sintomas da intoxicação estafilocócica são náuseas, 

vômito, cãibras abdominais e diarreia. O período de incubação varia de 30 minutos a 8 horas, 

sendo em média entre 2 a 4 horas (LE LOIR et al., 2003) e a recuperação completa entre 1 e 3 

dias (SU; WONG, 1997). A ação emética é a mais comum, e segundo Dinges et al. (2000), os 

receptores para as enterotoxinas estão localizados nas vísceras abdominais, principalmente no 

intestino. Dessa forma, o estímulo é transferido pelo nervo vago ao centro do vômito 

ocasionando a retroperistalsia do intestino e estômago, culminando em episódios de vômito. 

A ação diarreica é a segunda mais comum, mas seu mecanismo ainda não é bem esclarecido, 

porém acredita-se numa inflamação e irritação da mucosa gastrointestinal (FRANCO; 

LANDGRAF, 2004).  

Apesar de S. aureus ser destruído através de tratamentos térmicos convencionais, a simples 

presença do micro-organismo no alimento indica contaminação proveniente de manipuladores 

através da pele, nariz e boca. Essa contaminação pode ser introduzida diretamente no alimento 

através de lesões de pele e infecções respiratórias, causadas pelo S. aureus em contato direto 

da pele lesionada ou através de espirro e tosse (BENNETT, 2005).   

De acordo com Borges et al. (2008), uma vez que as enterotoxinas estafilocócicas estejam 

presentes no leite cru, elas não são inativadas pelo processo térmico de pasteurização, e 
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permanecem no leite pasteurizado, na coalhada e consequentemente no queijo, tornando-o um 

risco à saúde do consumidor. 

De um modo geral, a presença elevada de micro-organismos encontrada em alimentos 

demonstra possíveis falhas durante o processamento, como, por exemplo: contaminação 

proveniente dos manipuladores, tratamento térmico ineficiente, má qualidade da matéria 

prima, contato do alimento com superfícies não sanitizadas ou utilização de temperaturas 

impróprias para a conservação do produto.  

Ferramentas como as Boas Práticas de Higiene (BPH) e a Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC), quando utilizadas de forma adequada, podem auxiliar na 

prevenção de contaminação no fluxo de produção de uma indústria de alimentos (BARRETO; 

STURION, 2010). 
 

2.3 Staphylococcus spp em leite e derivados 
 

O S. aureus é sem dúvida, a espécie de Staphylococcus mais relacionada a casos de 

intoxicação alimentar. Eles são considerados os agentes mais importantes na epidemiologia 

das mastites em vacas de leite e o patógeno mais abundante em leite cru (AARESTRUP et al., 

1995). Embora possa já estar presente no leite cru, a detecção de S. aureus em queijos 

elaborados com leite pasteurizado é fruto de sua contaminação posterior, pois o tratamento 

térmico é eficiente em eliminar células viáveis dessas bactérias (HALPIN-DOHNALEK, 

MARTH, 1989). Dessa forma, sua presença em alimentos processados é interpretada como 

indicativa de contaminação dos manipuladores, bem como de limpeza e sanificação 

inadequadas de superfícies e de utensílios, materiais e equipamentos (ICMSF, 1985; 

SIQUEIRA, 1995). Novak (1999) relata que S. aureus enterotoxigênicos podem ser carreados 

para os alimentos, durante ou após o processamento, através do manuseio inadequado e que a 

refrigeração insuficiente, pode possibilitar o crescimento do micro-organismo e a produção e 

liberação de enterotoxinas no alimento.  

Dentre os produtos lácteos produzidos no Brasil, o mais consumido é o queijo. Sua 

produção aumentou de cerca de 400 mil toneladas no ano 2000 para cerca de 750 mil 

toneladas do ano de 2010 (ABIQ, 2012).  

Segundo Feitosa et al. (2003), o queijo é o produto lácteo mais associado a surtos 

alimentares por se caracterizar como um excelente veículo de patógenos. Especialmente os 

queijos frescos produzidos artesanalmente apresentam esse risco, pois são elaborados a partir 

do leite cru e não passam pelo processo de maturação, como outros queijos. A contaminação 
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microbiana afeta não só a saúde do consumidor como também a indústria, pelas perdas 

econômicas resultantes da alteração físico-química do leite que gera alterações tecnológicas 

nos futuros produtos lácteos.   

 Há diversos relatos sobre a incidência de Staphylococcus coagulase positiva em 

populações superiores ao limite estabelecido pela RDC n. 12 (ANVISA, 2001). Vários 

trabalhos sobre a incidência de estafilococos coagulase positiva em queijo Minas frescal 

mostram contagens acima dos valores máximos tolerados pela legislação vigente (ANVISA, 

2001), que são de 103 UFC/g de ECP em queijos de umidade muito alta (55%), elaborados 

com bactérias lácticas abundantes e viáveis; e de 5 x 102 UFC/g no caso de queijos de 

umidade muito alta elaborados por coagulação enzimática sem a ação de bactérias lácticas.  

 Em estudo realizado por Santos et al. (2008), de 16 amostras de queijo Minas frescal 

analisadas quanto à contagem de estafilococos coagulase positiva, 87,5 % delas apresentaram 

valores acima do permitido pela legislação. Leite et al. (2005) também obtiveram a maior 

parte das amostras (86,7%) de queijo tipo Minas frescal em Cuiabá apresentando contagem 

acima dos padrões estabelecidos pela legislação para estafilococos coagulase positiva.  

Loguercio e Aleixo (2001) encontraram 43,3% das amostras de queijo tipo Minas frescal 

classificadas como potencialmente perigosos em causar doenças transmitidas por alimentos 

por apresentarem contagens de estafilococos coagulase positiva acima do tolerado pela 

legislação. Silva (2008) encontrou contagens de log 6,40; 6,58 e 6,76 ufc/g em queijos do tipo 

Minas frescal produzidos e comercializados no estado do Rio de Janeiro, valores estes bem 

acima do tolerado na legislação, reforçando a falta de cuidados higiênicos durante a cadeia de 

produção dos queijos e representando risco ao consumidor pela possibilidade da presença de 

enterotoxinas estafilocócicas.  

Em outro estudo, Komatsu et al. (2010) encontraram 88% das amostras (44/50) analisadas 

de queijos tipo Minas frescal artesanais em Uberlândia-MG fora dos padrões estabelecidos na 

legislação vigente. 

Borges et al. (2008) avaliaram a contaminação de ECP em linha de produção de queijo 

coalho e encontraram populações variando entre 8,0 x 103 a 5,0 x 106UFC/mL-1 no leite cru, 

<1UFC/mL nas amostras de leite pasteurizado e de <1 UCF/g a 2,0 x 102 UFC/g nas amostras 

de queijo, sendo os ECP detectados em 100% (25/25) das amostras de leite cru e em 8% 

(2/25) das amostras de queijos. Das 12 espécies identificadas nas amostras, nove eram 

coagulase negativa e três coagulase-positiva (S. aureus, S. intermedius e S. hyicus). Os autores 

também detectaram a presença de enterotoxina estafilocócica em 20% das amostras de leite 

cru que, pela sua termo-estabilidade, também foi encontrada no leite pasteurizado, na 
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coalhada e no queijo produzido, mostrando que a disseminação da contaminação de ECP e a 

presença de enterotoxina na linha de produção do queijo provavelmente se deva a falhas na 

aplicação das Boas Práticas de Fabricação desde a obtenção da matéria-prima até a produção 

final do queijo.  

 

2.4 Métodos de detecção de Staphylococcus spp e enterotoxinas  
  

As enterotoxinas, por serem proteínas simples, são incapazes de ser detectadas por 

métodos químicos, por isso os métodos biológicos, imunológicos e moleculares são os mais 

utilizados (BERGDOLL et al., 1973). Segundo Santiliano et al. (2011), os ensaios 

imunológicos são mais sensíveis e específicos, além disso, são a base para detecção das 

enterotoxinas identificadas sorologicamente. De acordo com Lancette e Tatini (2001), a maior 

dificuldade encontrada na identificação de enterotoxina estafilocócica em alimentos é a 

pequena quantidade presente no alimento envolvido.   

Os métodos biológicos de detecção de enterotoxinas geralmente utilizam macacos, gatos e 

cobaias, que recebem aplicações intragástricas de amostras supostamente contaminadas por 

enterotoxinas, medindo-se a atividade emética nos animais (SANTILIANO, 2011). Entre as 

desvantagens podemos citar a incapacidade de diferenciar as toxinas, dificuldade de 

manutenção dos animais (BERGDOLL et al., 1973), variação na sensibilidade, 

desenvolvimento de resistência em animais a repetidas administrações e alto custo dos ensaios 

(SANTILIANO, 2011).  

Dentre os métodos imunológicos incluem-se ensaio enzimático imunoabsorvente (ELISA), 

imunodifusão e aglutinação em látex, e métodos moleculares como Western Blot e reação em 

cadeia da polimerase (PCR) (SANTILIANO 2011). Os métodos de imunodifusão tradicionais, 

os quais são baseados na capacidade de interação da enterotoxina (antígeno) com anticorpos 

policlonais específicos, formando um precipitado, são testes com pouca sensibilidade, se 

considerarmos que muitas cepas de estafilococos produzem enterotoxinas em quantidades 

inferiores a 1ng/mL (TEVA et al., 2010).     

Atualmente, existem métodos mais sensíveis e com resultados mais rápidos para a 

detecção de SE, que permitem detectar níveis próximos a 0,1-1,5 ng/mL. Dentre estes, os 

mais conhecidos são o método por aglutinação reversa passiva em látex (RPLA) e o método 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), havendo inclusive no mercado kits para a 

detecção de enterotoxinas estafilocócicas clássicas, como o SET-RPLA (Oxoid) e o VIDAS-

SET2 (bioMerieux), este último através de Enzyme Linked Fluorescent Imunoassay (ELFA), 
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um imunoensaio similar ao ELISA, mas com maior sensibilidade devido à presença do 

substrato 4-metil-umbeliferil-fosfato, que, após ser hidrolisado pela fosfatase alcalina, se 

transforma em umbeliferona e emite fluorescência captada e mensurada por um equipamento 

específico do mesmo fabricante (LEITE, 2005). O kit VIDAS-SET2 apresenta a limitação de 

não detectar qualitativa e quantitavamente, identificando presença ou ausencia das toxinas 

clássicas.  

Diversos métodos moleculares podem ser utilizados para detecção de  estafilococos e suas 

enterotoxinas, entre eles a reação em cadeia da polimerase (PCR) e a técnica Enterobacteria 

Repetitive Intergenic Consensus (ERIC-PCR). A técnica denominada reação em cadeia pela 

polimerase (PCR) foi concebida em 1983 por Kary Mullis (FREITAS, 2005) e, segundo 

Singh et al (2001), além da detecção de micro-organismos, a PCR é eficiente também na 

detecção de genes codificadores de fatores de virulência, na caracterização interespécies e em 

estudos taxonômicos e de epidemiologia molecular.  

A técnica de PCR, ao tornar possível localizar um pequeno fragmento de DNA numa 

complexa mistura de moléculas mais ou menos fragmentadas e replicá-lo milhões de vezes, 

permitindo a sua posterior identificação, tem contribuído para a identificação de espécies 

componentes em diferentes produtos alimentares, inclusive no leite e no queijo (VELOSO et 

al., 2002).  

Esse método é amplamente utilizado para detecção dos genes codificadores de 

enterotoxinas, entretanto não significa que haverá expressão gênica (SASAKI et  al., 2005). A 

maior vantagem desse método é possuir alta sensibilidade e precisão, mesmo quando são 

testadas amostras com baixa concentração de micro-organismos (SANTILIANO et al., 2011).  

A PCR tem sido muito utilizada em diagnósticos microbiológicos pela sua rapidez, alta 

seletividade, bom limite de detecção e potencial para otimização (FREITAS, 2005). Contudo, 

o alto custo em investimentos tecnológicos, assim como a necessidade de aprovação oficial e 

instruções padronizadas, impedem que seja utilizada em alguns casos (MALORNY et al., 

2003).  

Uma variante, segundo Alves et al (2003), é a técnica do ERIC-PCR, baseada no uso de 

primers complementares às sequências de DNA repetitivas, presentes em múltiplas cópias do 

genoma. Estas sequências encontram-se em regiões genômicas distintas ou em posições 

intergênicas diferentes. O Enterobacteria Repetitive Intergenic Consensus (ERIC-PCR) são 

seqüências caracterizadas como palíndromos invertidas que ocorrem em múltiplas cópias no 

genoma de bactérias (WILSON & SHARP, 2006). Segundo Versalovic et al (1991) essas 
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sequências estão presentes na maioria  das espécies de eubactérias, mas cada uma apresenta 

uma frequência e uma organização diferente.   

A utilização de técnicas que evidenciam o padrão de bandas (fingerprinting) do micro-

organismo de interesse é de grande utilidade para a Saúde Pública, pois correlaciona dados 

epidemiológicos de forma mais precisa. Dessa forma a caracterização de cepas por esse 

método torna-se importante na avaliação da diversidade genética dos isolados, auxiliando na 

elucidação de surtos (MATTOS, 2005).  

Pesquisadores utilizaram ERIC-PCR como ferramenta de diferenciação entre espécies de 

Pseudomonas (LOWS et al, 1994), Shigella (LIU et al, 1995), Listeria (JERSEK et al, 1996), 

Brucella (TCHERNEVA 1996), Babesia bigemina (MADRUGA et al, 2002), Bartonella 

(RODRIGUEZ-BARRADAS et al, 1995), S.aureus (MATTOS, 2005) e Leishmania (LEAL, 

2010). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Análises fenotípicas e genotípicas, descritas a seguir, foram realizadas para o isolamento e 

identificação de estafilococos coagulase positiva.  
 

3.1 Caracterização do universo amostral 
As coletas das amostras foram realizadas em 3 laticínios (A, B e C) produtores de queijo 

Minas frescal, no Estado de São Paulo. As amostras foram obtidas de distintos pontos de 

amostragem na linha de processamento dos queijos e seguindo o plano de amostragem 

conforme a Tabela 1.  
 

Tabela 1 - Plano de amostragem 

Amostragem 
Coletas (Anos de 2012-2013) 

M
ar

 

A
br

 

M
ai

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 

Se
t 

O
ut

 

N
ov

 

D
ez

 

Ja
n 

Fe
v 

Total 
Laticínio A A A A B B B B C C A A 

Silo de leite cru (leite cru) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Pasteurizador (leite pasteurizado) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Tanque de coagulação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Liras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Coalhada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Formas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Mesa de dessoragem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Salmoura 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 06 

 Pisos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Manipuladores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Queijos antes embalagem 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Embaladeira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Queijos embalados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

NoAmostras/laticínio/visita 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 25 25   
TOTAL DE AMOSTRAS: 296 

 

Foram programadas 4 coletas em cada laticínio, mas em razão do laticínio C ter encerrado 

sua produção durante a pesquisa, as duas restantes foram realizadas no primeiro laticínio (A), 

para fechar o plano de coletas.  

As amostras foram acondicionadas em recipientes isotérmicos e conservadas com gelo 

reciclável até a chegada ao laboratório e análise imediata.   

 Os laticínios apresentavam as seguinte características: 
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• Laticínio A:  com captação de aproximadamente 20 mil litros de leite/dia, produção 

semanal de cerca de 600 kg de queijo Minas frescal, sendo 250kg/lote. A 

pasteurização do leite era realizada em pasteurizador de placas High Temperature 

Short Time (HTST), a 73°C por 15 s.  

• Laticínio B: captação diária de aproxamadamente 800 litros de leite, produção 

semanal de queijo Minas frescal era de aproximadamente 150 kg, sendo 50kg/lote. 

A pasteurização realizada era a 65°C/30 min.  

• Laticínio C: assemelhava-se a granja leiteira conforme a IN 62 (BRASIL, 2011), 

produzia seu próprio leite, com produção diária de aproximadamente mil litros de 

leite/dia, beneficiando-o logo após a ordenha das vacas, em sistema de 

psteurização rápida. A produção semanal de queijo Minas frescal era em torno de 

400 kg, elaborados em um único lote.  
 

3.2 Análises Laboratoriais  
 

3.2.1 Identificação e isoamento de Staphylococcus spp coagulase positiva 
 

Uma porção de 25 g de cada amostra sólida foi pesada e diluída em 225 mL de água 

peptonada 0,1%, já as amostras líquidas foram diluídas na proporção de 1 mL de amostra para 

9 mL de água peptonada 0,1%. Após a diluição decimal seriada, foi inoculado em placas 

contendo meio Baird Parker Agar (BPA-Difco) enriquecido com solução de gema de ovo com 

telurito de potássio (Laborclin), alíquotas de 0,3 mL em 3 placas e 0,1 mL em 1 placa da 

diluição correspondente. Em seguida as placas foram incubadas a 37°C por 48 horas 

(LANCETTE; TATINI, 2001). 

Após 48 horas de incubação, as placas foram submetidas a contagem e até 20 colônias de 

cada amostra foram transferidas para tubos contendo 5 mL de caldo Brain Heart Infusion 

(BHI-Difco). Esse tubos foram então, incubados em estufa a 37°C por 24 horas e, em seguida, 

1 µL da cultura foi estriada com alça calibrada em placas contendo Agar Soja Triptona (TSA-

Difco) e incubadas a 37°C  por 48 horas. De posse dessas culturas puras, a última colônia 

obtida pelo estriamento foi transferida para tubos contendo caldo BHI e incubada novamente 

a 37°C por mais 24 horas, a fim de dar prosseguimento aos testes de identificação dos 

estafilococos coagulase positiva. 
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3.2.2 Testes fenotípicos 

As culturas obtidas foram analisadas fenotipicamente com os seguintes testes: coloração de 

Gram, coagulase e catalase, conforme descrito no Compendium of Methods for the 

Microbiological Examination of Foods (LANCETTE; TATINI, 2001).    

Após a confirmação fenotípica das culturas puras como estafilococos coagulase positiva, as 

mesmas foram armazenadas em Caldo Soja Triptona (TSB-Difco) adicionado de glicerol, em 

freezer a -18°C para posteriores análises genotípicas.  

 

3.3 Análises genotípicas  

As cepas-padrão utilizadas nas análises moleculares foram importadas da American Type  

Culture Collection (ATCC-EUA), compreendendo: S. hyicus ATCC 11249 e S. intermedius 

ATCC 29663. A cepa de S. aureus ATCC 25923 já fazia parte da coleção do Laboratório de 

Higiene e Laticínios. 
     

3.3.1 Reativação das culturas 

As cepas congeladas foram reativadas em caldo BHI por três repicagens consecutivas a 

37°C por 24 horas, visando obter uma contagem bacteriana de aproximadamente 1,5 x 108 

UFC/mL, equivalente ao tubo 0,5 da escala de MacFarland.   
 

3.3.2 Extração de DNA pelo Kit “AxyPrepTM Blood Genomic DNA Miniprep” 

Após a obtenção do pellet de células a extração foi realizada conforme recomendações do 

fabricante. Os DNAs extraídos foram armazenados em tampão TE (AxyPrepTM)  em freezer a 

-18°C. 
   

3.3.3 Amplificação de fragmentos do gene nuc específico para S. aureus, S. hyicus e S. 
intermedius  

A metodologia e os primers (Tabela 2) utilizados para amplificação do gene nuc foram 

descritos por Sasaki et al. (2010).  
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Tabela 2 - Sequência dos primers utilizados na identificação de S. aureus, S. hyicus e S. intermedius, produtos de 
amplificação e espécie correspondente 

 
Primer 

 
Seqüência 5´- 3´ 

Produto de 
amplificação (pb) Espécie 

au-F3 TCGCTTGCTATGATTGTGG 
       359 S. aureus 

au-nucR GCCAATGTTCTACCATAGC 

hy-F1 CATTATATGATTTGAACGTG 
       793 S. hyicus 

hy-R1 GAATCAATATCGTAAAGTTGC 
in-F CATGTCATATTATTGCGAATGA 

       430 S. intermedius 
in-R3 AGGACCATCACCATTGACATATTGAAACC 

 

As reações de amplificação foram realizadas contendo tampão para a reação PCR 1X, 0,2 

mM de cada desoxinucleotídeo (dNTP), 2,0 mM de MgCl2, 1U de Taq Polimerase , 1µL de 

DNA molde, 5 ρmol de cada um dos 6 primers (Tabela 3), água ultrapura (Milli-Q, Millipore, 

EUA), esterilizada, para um volume final de 25 μL.    

A reação foi realizada em termociclador C1000 (Bio-Rad, Hércules, EUA) nas condições 

recomendadas por Sasaki et al. (2010): 94°C/2 min, 30 ciclos  95°C/30 seg, 56°C/35 seg e 

72°C/1 min; extensão final de 72°C/7 min. 

Os fragmentos de DNA amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

1,5% (m/v) em tampão 0,5 X TBE (45 mM Tris-borato). O padrão aplicado apresentou peso 

molecular de 100 pb (Promega).  
 

3.3.4 Amplificação de genes SE envolvidos na síntese de enterotoxinas 

A detecção dos genes responsáveis pela produção de enterotoxinas SEA, SEB, SEC, SED, 

SEE, SEG, SEH, SEI e SEJ das cepas isoladas foi realizada de acordo com Rall et al. (2008). 

Após a extração do DNA as amplificações foram realizadas em diferentes reações utilizando 

os primers específicos (Tabela 3). Os fragmentos de DNA amplificados foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose 1,5% (m/v) em tampão 0,5 X TBE (45 mM Tris-borato). O 

padrão de peso molecular de 100 pb (Promega) foi utilizado.  
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Tabela 3 - Primers utilizados para a identificação de genes responsáveis pela produção de enterotoxinas 
estafilocócicas 

Primer Produto de 
amplificação 

(pb) 

Temperatura/tempo 
de anelamento 

(oC/min) e ciclos 
MgCl2 Referência 

SEA-1 
TTGGAAACGGTTAAAACGAA 
SEA-2 
GAACCTTCCCATCAAAAACA 

120 54°C/1 min – 30 
ciclos 2,0 mM Johnson et al. 

(1991) 

SEB-1 
TCGCATCAAACTGACAAACG 
SEB-2 
GCAGGTACTCTATAAGTGCC 

478 54°C/1 min – 30 
ciclos 

1,0 mM Johnson et al. 
(1991) 

SEC-1 
GACATAAAAGCTAGGAATTT 
SEC-2 
AAATCGGATTAACATTATCC 

257 53°C/2 min – 35 
ciclos 

1,5mM 
Johnson et al. 

(1991) 
 

SED-1 
CTAGTTTGGTAATATCTCCT 
SED-2 
TAATGCTATATCTTATAGGG 

317 54°C/1 min – 30 
ciclos 

0,75mM Johnson et al. 
(1991) 

SEE-1 
AGGTTTTTTCACAGGTCATCC 
SEE-2 
CTTTTTTTTCTTCGGTCAATC 

209 54°C/1 min – 30 
ciclos 

0,75mM Mehrota et al. 
(2000) 

SEG-1 
AAGTAGACATTTTTGGCGTTCC 
SEG-2 
AGAACCATCAAACTCGTATAGC 

287 54°C/1 min – 30 
ciclos 

2,0 mM Omoe et al. 
(2002) 

SEH-1 
GTCTATATGGAGGTACAACACT 
SEH-2 
GACCTTTACTTATTTCGCTGTC 

213 55°C/1 min – 35 
ciclos 

2,0mM Omoe et al. 
(2002) 

SIE-1 
GGTGATATTGGTGTAGGTAAC 
SIE-2 
ATCCATATTCTTTGCCTTTACCAG 

454 56°C/2 min – 35 
ciclos 

0,75Mm Omoe et al. 
(2002) 

SEJ-1 
CATCAGAACTGTTGTTCCGCTAG 
SEJ-2 
CTGAATTTTACCATCAAAGGTAC 

142 64°C/2 min – 35 
ciclos 

2,5mM Nashev et al. 
(2004) 

 

As reações de amplificação dos fragmentos dos genes que codificam para enterotoxinas 

foram realizadas contendo tampão para a reação PCR 1X, 0,2 mM de cada desoxinucleotídeo 

(dNTP), 1U de Taq Polimerase (GoTaq® Hot Start Polymerase, Promega Corporation, 

Madison, EUA), 1 µL de DNA molde, 10 ρmol de cada primer, água ultrapura (Milli-Q, 

Millipore, EUA), esterilizada, para um volume final de 25 μL. A concentração de MgCl2 

variava e pode ser observada na Tabela 3.  

As reações foram realizadas em termociclador nas seguintes condições: 94°C/5 min de 

desnaturação inicial, 94°C/2 min desnaturação, temperatura de anelamento e a quantidade de 

ciclos variavam de acordo com o primer (Tabela 3), 72°C/1 min de extensão; extensão final 

de 72°C/5 min. 
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3.3.5 Tipagem das cepas de Staphylococcus spp. coagulase positiva por ERIC-PCR 

 

O DNA de 102 isolados foi analisado através da técnica ERIC-PCR. Utilizou-se os primers 

ERIC1R e ERIC2, descritos por Versalovic et al. (1991), conforme Tabela 4. As reações de 

amplificação foram realizadas contendo tampão para reação PCR 1X, 0,2 mM de cada 

desoxinucleotideo (dNTP), 3 mM MgCl2, 1U de Taq Polimerase (GoTaq® Hot Start 

Polymerase, Promega Corporation, Madison, EUA), 1 µL de DNA molde, 10 ρmol de cada 

um dos 2 primers, água ultrapura (Milli-Q, Millipore, EUA), esterilizada, para um volume 

final de 25 μL.  

Todas as amplificações foram conduzidas em termociclador, programado para um ciclo 

inicial a 95oC por 5 minutos, trinta ciclos de desnaturação a 92ºC por 45 segundos, 

anelamento a 40ºC por 1 minuto, extensão a 70ºC por 10 minutos e um ciclo final de extensão 

a 70ºC por 20 minutos. Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose a 1,8% corado com brometo de etídio (0,5 μg/mL), por um período de 8 horas à 

intensidade de corrente de 45V. Os géis foram fotografados pelo transluminador e as imagens 

então visualizados pelo programa “Image Lab Software” do “Molecular Imager Gel DocTM 

XR” (BioRad®). Os tamanhos dos produtos foram determinados pela comparação ao padrão 

de migração eletroforética de um marcador de tamanho molecular de 1 kb (Promega®). 

 
Tabela 4 - Sequência dos primers utilizados na tipagem das cepas de Staphylococcus spp 

Primer  Sequência 

 ERIC1R  3´-CACTTAGGGGTCCTCGAATTGA-5´  

ERIC2   5´-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3´  

  

Os perfis obtidos pela técnica de ERIC-PCR foram analisados e agrupados com a 

utilização do software Bionumerics versão 6.0.1 (Applied Maths, Kortrijk, Belgium) para a 

comparação do padrão de bandas, utilizando-se o coeficiente de Pearson.  
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3.4 Análises imunoenzimáticas 
 

3.4.1 Detecção de enterotoxinas em meio de cultura de cepas puras e em amostras de leite cru, 
leite pasteurizado e queijo Minas frescal 

 

Cada cepa isolada portadora de pelo menos algum dos genes relacionados à produção de 

enterotoxinas clássicas (SEA, SEB, SEC, SED e SEE) foi submetida ao teste de detecção de 

enterotoxinas pelo sistema VIDAS® Staph Enterotoxin II (VIDAS SET2) da BioMérieux®. 

Todas as amostras de leite cru, leite pasteurizado e queijo Minas frescal também foram 

submetidas ao mesmo teste.   

As cepas foram reativadas seguindo Bergdoll (1965) com algumas modificações. As 

amostras foram inoculadas em caldo BHI, incubadas a 37°C por 24 horas, depois foram 

estriadas em placa com Baird Parker Agar, incubadas a 37°C por 48 horas. Após isso 7 

colônias de cada cepa foram incubadas em 50 mL de BHI a 37°C por 24 horas sob agitação a 

250 rpm. Após essa incubação foram centrifugadas a 3.000 – 5.0000g por 15 minutos,  

filtradas com algodão hidrófilo e pipetado 500µL, conforme recomendação do protocolo de 

extração da BioMérieux®.    

As amostras de leite e queijo foram submetidas a extração seguindo o protocolo de 

extração de produtos lácteos da BioMérieux®. Todas as etapas do teste foram realizadas 

automaticamente no aparelho e terminado o teste, o resultado foi calculado automaticamente 

pelo sistema, que forneceu um valor de teste para cada amostra. Este valor é comparado com 

referências internas (limiares) e cada resultado foi interpretado como positivo ou negativo, 

relatando apenas presença ou ausência da toxina, sem padrões qualitativos e quantitativos para 

a mesma. As análises do VIDAS® Staph Enterotoxin II foram realizadas no Laboratório de 

Toxinas Microbianas na Unicamp/SP.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Ocorrência e contagens de estafilococos coagulase positiva  

Nos três laticínios pode-se perceber que o leite cru é uma importante via de entrada dos 

estafilococos coagulase positiva, com contagens variando entre log 4,21 e log 6,20 no 

laticínio A, log 4,02 e log 6,22 no laticíno B e log 3,05 e log 4,36 no laticínio C (Tabela 5).  

 
Tabela 5 – Contagem de estafilococos coagulase positiva (log UFC/mL) em leite cru e pasteurizado em laticínios 

produtores de queijo Minas frescal  

Laticínio 
Coletas 

1 2 3 4 5 6 

 LC1 LC2 LC1 LC2 LC1 LC2 LC1 LC2 LC1 LC2 LC1 LC2 

A 6,20 5,37 5,27 5,33 5,27 4,21 5,56 5,07 5,26 5,57 5,49 5,81 

B 6,22 5,74 5,37 4,02 4,16 4,17 4,18 5,84 NR NR NR NR 

C 3,30 3,43 4,36 3,05 NR NR NR NR NR NR NR NR 

 LP LP LP LP LP LP 

A ND 1,07 ND ND 2,82 2,07 

B ND ND 0,3 ND NR NR 

C ND 0,6 NR NR NR NR 

 1,2 LC= Leite cru; NR: Não realizado; LP= Leite pasteurizado; ND: < 1,0; não detectado. 
  

Observa-se na Tabela 5 que o risco é real, pois muitas das contagens no leite cru estão 

acima do limite máximo de tolerância microbiológica, log 3 UFC/g (BRASIL, 1996; 

ANVISA, 2001)  e dentro do necessário para a ocorrência de surtos, que é entre log 5 e log 6 

UFC/g ou mL (ADESIYUN et al., 1998; ALMEIDA; FRANCO, 2003).  

Esses resultados indicam contaminação proveniente de fatores como: altos indices de 

mastite bovina nos rebanhos, condições precárias de higiene nas práticas de ordenha e 

armazenamento, transporte do leite cru em temperaturas inadequadas favorecendo a 

multiplicação microbiana, acarretando dessa forma uma má qualidade da matéria prima.  

Além desses fatores, no laticínio B o leite cru recebido não era refrigerado após a ordenha, 

e ao chegar ao laticínio era transferido imediatamente para um tanque de expansão, aonde 

uma parte era destinada a produção imediata de um lote de queijo e a parte restante mantida 

resfriada para fabricações posteriores de queijo no mesmo dia. O leite contido no tanque de 
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expansão era transferido ao tanque de coagulação através de latões e submetido à 

pasteurização lenta (65º/30 min), com a temperatura sendo controlada por um termômetro 

flutuante. Contudo, o leite permanecia em repouso por todo o período da pasteurização, o que 

impedia que o calor fosse distribuído igualmente. 

Nos laticínios A e B a heterogeneidade do rebanho também contribui para essa 

contaminação. No laticínio C, a produção era local e provinha de um único rebanho, com o 

leite recém-ordenhado chegando ao beneficiamento por meio de um sistema de tubulação 

fechada, isso pode reduzir os índices de contaminação por estafilococos. Contudo, as 

contagens de ECP foram ainda elevadas, em torno de 3 log UFC/mL, já denotando problemas 

higiênico-sanitários na ordenha e rebanho. 

 Tratando-se de estafilococos é importante prevenir a contaminação do leite cru, pois 

mesmo que haja destruição do micro-organismo, a presença da enterotoxina produzida antes 

do processamento pode causar danos à saúde do consumidor, e essa população, de log 5 

UFC/mL (ALMEIDA & FRANCO, 2003) foi atingida em várias das amostras de leite cru, 

conforme Tabela 5. 

 Borges (2006) detectou enterotoxina estafilocócica no leite cru e no leite pasteurizado, em 

laticínios, usados na fabricação de queijo coalho. As contagens de ECP no leite cru recebido 

pelos laticínios apresentavam risco direto ao consumidor pela constatação desses micro-

organismos após a pasteurização nos três laticínios.  

 As contagens de ECP no leite cru dos três laticínios foram compatíveis com resultados de 

outras pesquisas: Gomes e Gallo (1995): log 3,08 a log 5,87 UFC/mL de Staphylococcus 

aureus na região de Campinas/SP; Borges et al. (2008): 3,90 a log 6,70 UFC/mL, e com 

presença em 100% das 25 amostras de leite cru. Nesse estudo houve presença de 

enterotoxinas estafilocócicas em 20% das amostras de leite cru, leite pasteurizado, coalhada e 

queijo pronto. Os padrões sanitários brasileiros não preveem contagem de ECP (ANVISA, 

2001; BRASIL, 2011) para leite cru, porém a IN 62/2011 (BRASIL, 2011) exige para uma 

contagem de microrganismos mesófilos de log 5,47 UFC/mL e sendo o Staphylococcus 

pertencente ao grupo dos mesófilos, em muitas coletas a contagem foi superior a esse valor.  

 As amostras de leite pasteurizado (72°C/15s) dos três laticínios apresentaram contagens de 

estafilococos (Tabela 5). A população encontrada é preocupante por se tratar de uma análise 

posterior a um processo que em teoria deveria eliminar 99,5% dos micro-organismos 

presentes no leite cru, especialmente para o gênero Staphylococcus, cujo valor D75°C de S. 

aureus é 0,02 minutos e o D65°C é 0,2 minutos (ICMSF, 1996), o que significa que o binômio 

tempo/temperatura quando corretamente utilizado seria o suficiente para eliminar as 
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populações de S. aureus mesmo quando em torno de 106 UFC/mL, como verificado nas 

amostras de leite cru dos três laticínios. Dessa forma, a presença do micro-organismo nas 

amostras de leite pasteurizado é um indicativo de falha no processo, problemas de 

higienização do equipamento e possível formação de biofilmes nos pasteurizadores, 

especialmente os de placas, o que pode também ser uma fonte de contaminação. 

No laticínio B, o leite era submetido à pasteurização lenta (65ºC/30 min), com a 

temperatura sendo controlada por um termômetro flutuante. Contudo, o leite permanecia em 

repouso por todo o período da pasteurização, impedindo que o calor fosse distribuído 

igualmente. A análise microbiológica do leite pasteurizado (coletado diretamente do tanque 

de coagulação), da terceira coleta, apresentou contagem de log 0,30 UFC/ml de ECP, 

mostrando que o processo foi falho. Nessa coleta houve ocorrência de uma falha elétrica no 

pasteurizador, que fez com que o leite ficasse no tanque de coagulação por horas ate que o 

problema fosse resolvido, o que pode justificar sua detecção e ilustra que nos laticínios 

ocorrem falhas no processo.  

Já nas mãos de manipuladores e nas superfícies das paredes, pisos e equipamentos, os 

resultados evidenciaram ampla disseminação de estafilococos no interior dos três laticínios, 

(tabelas 6, 7 e 8). O laticínio A foi o que apresentou maiores ocorrências de ECP em seu 

interior, verificando-se a presença do micro-organismo em todas as superfícies analisadas, 

exceto na mesa de dessoragem.   

O laticínio B registrou presença de estafilococos no tanque de coagulação, manipuladores e 

piso, e o laticínio C apenas na mesa de dessoragem e no tanque de coagulação. Nos três 

estabelecimentos as coletas eram realizadas momentos antes do início do processamento dos 

queijos, de modo que a presença de estafilococos nas superfícies inertes é um indicativo de 

falhas no processo de higiene. A presença de micro-organismos em equipamentos, como 

tubulações e até mesmo o tanque, pode ser consequência da formação de biofilmes 

bacterianos na superfície. Esses biofilmes podem se desprender, em partes, contaminando o 

produto no decorrer de seu processamento.   
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Tabela 6 – Contagem de estafilococos coagulase positiva (log UFC/mL) em superfícies e manipulador no 
laticínio A 

Coleta Tanque Lira Manipulador Mesa Piso Embaladeira 

1 ND ND ND ND 0,54 ND ND ND ND 

2 3,32 ND ND ND 1,44 ND ND ND ND 

3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

5 ND 0,07 3,36 ND 0,77 ND ND 1,48 1,73 

6 ND ND ND ND ND ND ND 2,92 ND 

   ND: < 1,0; não detectado 

 

Tabela 7 – Contagem de estafilococos coagulase positiva (log UFC/mL) em superfícies e manipulador no 
laticínio B 

Coleta Tanque Lira Manipulador Mesa Piso Embaladeira 

1 ND ND ND ND 0,3 1,06 0,3 0,3 ND 

2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

4 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND 

    ND: < 1,0; não detectado 

 

Tabela 8 – Contagem de estafilococos coagulase positiva (log UFC/mL) em superfícies e manipulador no 

laticínio C 

Coleta Tanque Lira Manipulador Mesa Piso Embaladeira 

1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

2 1,15 ND ND ND ND ND 0,86 ND ND 

   NR: Não realizado; ND: < 1,0; não detectado 
 

Irregularidades foram observadas durante o processamento dos queijos, no Laticínio A 

verificou-se a presença de massa de queijo ressecada nas paredes do tanque, as formas 

utilizadas para a enformagem dos queijos eram lavadas com detergente e água e submersas 

em solução de hipoclorito de sódio 1 mg/L, mas não ficavam totalmente submersas. Numa 

das coletas, a lira apresentou contagem elevada: log 3,36 UFC/unidade, indicando que as 

Boas Práticas de Fabricação não eram realizadas da mesma maneira em todos os 

processamentos.  
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O laticínio A foi o único laticínio do qual se isolou ECP na embaladeira, que apresentava 

sujidades nas paredes internas e na superfície onde o queijo era embalado. Segundo 

informações da funcionária responsável por esse setor, a higienização era feita com um pano 

úmido e álcool gel, levando-se em conta o aspecto visual, sem regularidade.   

 As mãos dos manipuladores dos laticínios A e B apresentaram presença para ECP com a 

contagem variando de log 0,3 UFC/mão a log 1,44 UFC/mão. Esses resultados estão de 

acordo com vários estudos que apontam que os seres humanos são reservatórios de 

Staphylococcus spp. dentro da indústria de alimentos (ALMEIDA-FILHO; NADER-FILHO, 

2000; LOGUERCIO; ALEIXO, 2001; LEITE et al., 2005; SALOTTI et al., 2006; 

KOMATSU et al., 2010). Durante o processamento do queijo, os manipuladores entram em 

contato direto com o alimento, sendo fundamental que apresentem práticas adequadas de 

higiene, pois figuram como um importante ponto de contaminação.  

No laticínio A os manipuladores não utilizavam luvas e circulavam dentro da área de 

processamento, ingerindo alimentos, falando ao telefone celular à beira do tanque de 

coagulação, e fumando nas dependências do estabelecimento.  No laticínio B manipuladores 

manuseavam os queijos sem luva e portando anéis e esmalte. No laticínio C os manipuladores 

estavam vestidos adequadamente, utilizando luvas, touca e máscara, o que pode explicar a não 

detecção.  

A portaria 146 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), que 

regulamenta a fixação dos requisitos microbiológicos em queijos (BRASIL, 1996), e a 

Resolução RDC n° 12, que regulamenta os padrões microbiológicos em alimentos (ANVISA, 

2001), estabelecem o limite de tolerância de estafilococos coagulase positiva em queijos 

Minas frescal elaborados com bactérias láticas em log 2 UFC/g, sendo aceitável que até duas 

amostras apresentem contagens de até log 3 UFC/g, obedecendo ao plano de três classes 

utilizando cinco unidades de amostra. 

As análises dos queijos nos laticínios A e B (Tabelas 9 e 10) mostraram que o micro-

organismo se dissemina facilmente na linha de produção, devido principalmente às falhas de 

aplicação das Boas Práticas de Fabricação e Higiene desde a obtenção da matéria prima até o 

produto final. O laticínio C foi o único que não apresentou contagens para ECP em seus 

queijos.  
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Tabela 9 – Contagem de estafilococos coagulase positiva em salmoura (UFC/mL), coágulo (UFC/g) e queijos 
(UFC/g) antes e após a embalagem do laticínio A 

 
Coleta 

1 2 3 4 5 6 
Coág. ND ND ND ND ND 4,69 
Sal. ND ND ND ND 4,73 ND 
QA1 ND ND ND ND ND ND 
QA2 3,24 ND ND ND 3,45 ND 
QA3 2,52 3,35 ND ND 3,61 ND 
QA4 2,76 5,29 ND ND 2,69 ND 
QA5 2,04 ND ND ND 4,13 5,05 
QD1 2,11 5,13 ND ND 3,62 5,54 
QD2 2,54 5,46 ND ND ND 4,95 
QD3 ND ND ND ND 4,02 4,44 
QD4 3,31 5,24 ND ND ND ND 
QD5 ND 3,9 ND ND ND ND 

QA= Queijo antes de embalar; QD= Queijo depois de embalar; Coág.= Coágulo; Sal.= Salmoura; ND= < 
1,0; não detectado 
 

Tabela 10 – Contagem de estafilococos coagulase positiva em coágulo (UFC/g) 
e queijos (UFC/g) antes e após a embalagem do laticínio B 

 
Coleta 

1 2 3 4 
Coág. ND ND ND ND 
QA1 ND ND 0,88 ND 
QA2 1,23 ND 1,72 5,15 
QA3 ND ND 1,3 4,84 
QA4 ND 1,3 ND 5,63 
QA5 ND ND ND 5,43 
QD1 3,41 1,22 1,36 5,14 
QD2 2,67 2,47 1,48 4,54 
QD3 ND 1,3 1,0 4,81 
QD4 3,36 ND 1,73 3,96 
QD5 ND ND ND ND 

QA= Queijo antes de embalar; QD= Queijo depois de embalar; Coág.= Coágulo; 
ND= < 1,0; não detectado 

 

Nos laticínios A e C, observou-se ainda populações significativas em amostras de coágulo 

na sexta (log 4,69 UFC/g) e primeira (log 1,33 UFC/g) coleta, respectivamente. No laticínio 

A, das seis coletas realizas, quatro lotes apresentaram contagens acima do tolerado pela 

legislação para queijos (BRASIL, 1996). Os queijos coletados antes e após a embalagem não 

apresentaram contaminação nas 3ª e 4ª coletas. Entretanto, na 1ª, 2ª, 5ª e 6ª coletas foi 

possível observar contagens para estafilococos coagulase positiva, sendo as maiores 

populações encontradas em queijos embalados da 2ª coleta: log 3,9, log 5,13, log 5,24 e log 
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5,46 UFC/g., 5ª coleta: variando ente log 2,69 e log 4,13 UFC/g, e 6ª coleta: variando entre 

log 4,44 e log 5,54 UFC/g.  

No laticínio B, amostras de queijo de um mesmo lote apresentaram diferentes populações 

de estafilococos coagulase positiva. Na 1ª coleta, as 5 amostras de queijo antes da embalagem 

apresentaram populações variando entre log 2,04 e log 3,24 UFC/g, enquanto que as 5 

amostras de queijo após embalagem apresentaram populações variando entre log 2,11 e log 

3,31 UFC/g. Essa contaminação heterogênea sugere que partes de leite, coalhada e queijo que 

ficam diretamente expostas às superfícies contaminadas, como tanque de coagulação e 

formas, e entram em contato com os manipuladores durante o processamento, favorecem a 

maior contaminação do produto final. Na 2ª coleta observaram-se novamente grandes 

diferenças de população entre as amostras de um mesmo lote, apresentando log 5,29 UFC/g e 

ausência em 1 g em queijos antes da embalagem. Em queijos embalados foi encontrada uma 

contagem superior à observada nos queijos não embalados.  

A expressiva diferença encontrada nas populações desses micro-organismos entre as 

coletas pode estar relacionada com uma maior contaminação ocorrida em alguns pontos do 

processamento na segunda coleta, como no leite pasteurizado, no tanque de coagulação, nas 

formas e manipuladores. Essa diferença evidencia a importância de um processo de higiene e 

de Boas Práticas de Fabricação adequados ao processamento de alimentos.   

No laticínio A, os lotes de queijos da 3ª e 4ª coletas estariam obedecendo à legislação do 

MAPA e da ANVISA. Entretanto, os lotes de queijos das 1ª, 2ª, 5ª e 6ª coletas não deveriam 

ser liberados para o comércio devido ao alto índice de contaminação por estafilococos 

coagulase positivo, o que acarretaria em um aumento do risco de produção de enterotoxinas 

no produto, aumentando também o risco de ocorrência de surtos de intoxicação alimentar. 

No Laticínio B, os lotes de queijos da 1ª, 2ª e 4ª coletas estavam fora dos padrões 

microbiológicos exigidos pela Portaria 146 (BRASIL, 1996), sendo que apenas os da 3ª coleta 

encontrava-se dentro desses padrões. A referida legislação prevê limites de estafilococos 

coagulase positiva em queijos de muito alta umidade com tolerância de log 2 a log 3 UFC/g 

no plano de 5 classes, sendo aceitável  até 2 amostras apresente população de log 3 UFC/g. 

Na literatura encontramos inúmeros relatos sobre a ocorrência de estafilococos coagulase 

positiva em números superiores ao tolerado pela legislação. Santos et al. (2008) analisaram 16 

amostras de queijo Minas frescal quanto a contagem de estafilococos coagulase positiva, 

sendo que 87,5% apresentaram valores acima do tolerado pela legislação. Leite et al. (2005) 

também encontraram 86,7% de queijos Minas frescal apresentando contagem acima do 

estabelecido pela legislação para estafilococos coagulase positiva. Silva (2008) encontrou 
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contagens de 6,40; 6,58 e 6,76 log de UFC/g em queijos Minas frescal produzidos e 

comercializados no Estado do Rio de Janeiro. Komatsu et al. (2010) encontraram 88% das 50 

amostras de queijo Minas frescal fora dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Isso 

denota que as condições higiênicas utilizadas durante a produção de queijos no Brasil 

encontram-se ainda muito precárias. 

As amostras de queijo do laticínio C não apresentarem contagens para ECP não significa 

que o risco para o consumidor seja nulo, visto que os estafilococos encontrados no leite cru, 

leite pasteurizado e coágulo podem ter produzido toxinas termoestáveis que sobreviveram a 

todo processo de fabricação do queijo Minas frescal. A exemplo disso, em uma amostra de 

leite pasteurizado do laticínio C foi detectada a presença de enterotoxina, o que será discutido 

mais adiante. O laticínio A utilizava salmoura a 5°C por 15 min na salga dos queijos, os 

outros dois realizavam a salga diretamente na massa. Das seis coletas realizadas nesse 

laticínio, apenas a quinta apresentou contagem. Segundo informações do laticínio, a salmoura 

era submetida à pasteurização a cada 15 dias. Os laticínios A e C apresentaram também 

populações de ECP e amostras de coágulo em apenas 1 das coletas realizadas (Tabela 9). 

 

4.2 Caracterização fenotípica de isolados de Staphylococcus spp. coagulase-positiva  

 
De todas as amostras coletadas que apresentaram qualquer incidência de contaminação por 

Staphylococcus spp. foram isoladas colônias para o teste de coagulase. No total foram 

isoladas 1.964 colônias de Staphylococcus spp. Destas, 304 (15,5%) foram confirmadas como 

estafilococos coagulase-positiva. A maioria das cepas foram isoladas de leite cru, já que a 

ocorrência de estafilococos coagulase-positiva foi maior nestas amostras.  

Deste total de 304 cepas, foram selecionadas 144 cepas (12 cepas de cada coleta) para a 

realização das análises genotípicas. A escolha baseou-se primariamente nas diferentes origens 

de isolamento, a fim de possibilitar a rastreabilidade posterior das cepas pela análise de 

genotipagem (ERIC-PCR).  

   

4.3 Extração do DNA genômico pelo Kit “AxyPrepTM Blood Genomic DNA Miniprep”  
 

As extrações de DNA genômico das culturas foram realizadas com sucesso utilizando-se o 

Kit comercial. A boa qualidade dos DNAs genômicos extraídos foi comprovada pelos 

eficientes resultados alcançados com a amplificação por PCR de sequências de interesse 

(Figura 1).     
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Figura 1 - DNA genômico extraído dos isolados de Staphylococcus. 1- marcador molecular 100 pb 
da Promega; 2- cepa C305; 3- cepa C307; 4- cepa C308; 5- cepa C310; 6- cepa C313; 7- 
cepa C315; 8- cepa C317; 9- cepa C321; 10- cepa C327; 11- cepa C328; 12- cepa C329; 
13- cepa C332; 14- cepa C334; 15- cepa C336 

 
4.4 Amplificação de fragmentos do gene nuc específico para S. aureus, S. hyicus e S. 

intermedius descritas por Sasaki et al (2010) 

As condições descritas por Sasaki e colaboradores (2010) foram testadas sem 

modificações e os resultados foram obtidos com sucesso. O tamanho dos fragmentos de 

amplificação esperados era de 359 pb para S. aureus, 793 pb para S. hyicus e 430 pb para S. 

intermedius. Os fragmentos de interesse nas cepas utilizadas como controle positivo foram 

amplificados normalmente podendo-se classificar as diferentes espécies de Staphylococcus 

(S. aureus, S. hyicus e S. intermedius) (Figura 2).  
 

 
Figura 2 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do gene nuc. 1- 

marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus ATCC 25923; 3- S. hyicus ATCC 11249; 4- S. 

intermedius ATCC 29663; 5- Controle negativo (reação de PCR sem DNA) 

  

 

  1      2       3      4      5       6     7       8     9     10    11     12   13    14     15   

     1      2        3       4      5    
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Através de análises moleculares, foi possível identificar entre as 144 cepas isoladas, 101 

cepas (70,14%) pertencentes à espécie S. aureus e 1 apenas cepa (0,69%) pertencente à 

espécie S. hyicus (Figuras 3-7). A ausência de fragmentos de amplificação em 42 cepas 

(29,17%) investigadas pode indicar que essas cepas são pertencentes a outras espécies de 

estafilococos coagulase-positiva (Figuras 3 e 4).  

 

 
Figura 3  - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do gene 

nuc. 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus ATCC 25923; 3- S. hyicus 
ATCC 11249; 4- S. intermedius ATCC 29663; 5- cepa A065; 6- cepa A070; 7- cepa A147; 8- 
cepa A149; 9- cepa A150; 10- cepa A151; 11- cepa A158; 12-  cepa A163; 13- cepa A166; 
14- cepa A167; 15- Controle negativo (reação de PCR sem DNA) 

 

 
 

Figura 4 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do gene nuc. 1- 

marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus ATCC 25923; 3- S. hyicus ATCC 11249; 4- S. 

intermedius ATCC 29663; 5- cepa A350; 6- cepa A351; 7- cepa A352; 8- cepa A353; 9- cepa A354; 

10- cepa A355; 11- cepa A357; 12- cepa A358; 13- cepa A359; 14- cepa A360; 15- Controle 

negativo (reação de PCR sem DNA) 

   1     2       3       4      5      6      7      8      9     10     11    12      13    14    15 

1     2    3     4    5    6     7     8    9    10    11  12   13    14    15 
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4.5 Tipagem das cepas de Staphylococcus spp. coagulase positiva por ERIC-PCR 
 

A amplificação dos isolados apresentou entre 5 e 13 bandas, utilizando-se um marcador de 

1kb. No dendograma obtido pelo método Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean (UPGMA), utilizando o coeficiente de Pearson, verificou-se a presença de 21 grupos 

(Figuras 5a, b e c). Dentro do grupo 1, observou-se a formação de um subgrupo com S. aureus 

isolados de leite cru (C307, A160, C310, C313), sendo que o isolado C307 obtido do 

Laticínio C apresenta similaridade genética de 100% com o isolado A160 obtido de Laticínio 

A. Os isolados C310 e C313 também apresentam similaridade genética de 100% entre si. As 

cepas referentes a esse subgrupo são oriundas de leite cru, sugerindo uma relação clonal entre 

os isolados.   

Em outro clado, dentro do grupo 1, observa-se que A117, isolado de manipulador; A149 e 

A150, isolados de leite cru, todos obtidos no Laticíno A, apresentaram similaridade genética 

de 100%. Isso indica  uma provável rota de contaminação do  leite  cru para o manipulador.  

O maior agrupamento (grupo 2) foi formado em sua maioria por isolados do Laticínio A. O 

isolado A166 (leite cru) e A59 (mesa) apresentaram 100% de similaridade genética, dado 

sugestivo de deficiência da higiene confirmando a mesma suspeita em relação ao grupo 1. As 

cepas A65, A77 e A76, provenientes de queijo depois de embalado também apresentaram 

similaridade genética. As cepas A366 e A61 (manipulador), A68 (queijo antes de embalado), 

A104 e A147 (leite cru) são similares geneticamente, sendo interessante observar que o queijo 

apresentou cepa semelhante a isolada de manipuladores, novamente reforçando possíveis 

falhas de higiene durante o processamento.  

As cepas A159, A164 e A168 (leite cru) também apresentaram similaridade genética, bem 

como A359 e A361 (lira); A387, A388 e A390 (leite cru); C312 e C314 (leite cru). Os 

isolados C303 e C316 (leite cru), B289 (queijo antes de embalado), A70 (queijo depois de 

embalado) também foram identificados como geneticamente similares. Por serem laticínios 

em localidades diferentes, possivelmente trata-se de uma cepa amplamente distribuída na 

natureza. O grupo 3, assim como os grupos 6 e 9, não apresentaram isolados geneticamente 

similares.   

Dentro do grupo 4, os isolados C327 proveniente de leite pasteurizado e o C334, de mesa 

no Laticínio C, apresentaram 100%  de similaridade.  

No grupo 5, os isolados que apresentaram similaridade genética de 100% foram: A376 e 

A377, provenientes de queijo antes de embalar; B277 e B243 isolados de leite cru. A cepa 
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B296 encontrada no queijo, B284 (leite cru) e C315 (coágulo) também apresentaram mesmo 

perfil genético pela técnica do ERIC-PCR. 

O grupo 7 foi formado quase que exclusivamente por isolados obtidos  do laticínio B, 

sendo que duas cepas obtidas de Laticínio A, ambas isoladas de tanque, apresentam 

similaridade de 100% entre si (A357 e A358). 

As cepas B186 (leite cru), B194 (piso) e B260 (queijo antes de embalado), no grupo 8, 

formaram um clado com 100% de similaridade entre si. Além dessas cepas outras também 

apresentaram similaridade genetica nesse grupo, sendo os isolados A372 (queijo antes de 

embalado) e B191 (mesa).  É interessante observar a presença de cepas geneticamente 

similares em fases distintas da cadeia de produção do queijo Minas frescal, evidenciando a 

importância da adoção de práticas adequadas de higiene durante todo o processo.  

No grupo 10 observa-se que A378 (embaladeira) e B251(manipulador) apresentam 

similaridade de 100%. No grupo 11 as cepas A52 e A157 apresentam similaridade de 100. 

Os isolados A380, A031,  A026, A394, B182, B238, B250, não identificados como S. 

aureus, S. hyicus e S. intermedius, não agruparam-se com outros isolados.  
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Figura 5a - Dendograma formado pelo agrupamento (UPGMA com coeficiente de Pearson) dos produtos obtidos 

na análise de ERIC-PCR dos 145 isolados coagulase positiva obtidos de Laticínios do Estado de São 

Paulo 
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Figura 5b - Dendograma formado pelo agrupamento (UPGMA com coeficiente de Pearson) dos produtos obtidos 

na análise de ERIC-PCR dos 145 isolados coagulase positiva obtidos de Laticínios do Estado de São 

Paulo  
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Figura 5c - Dendograma formado pelo agrupamento (UPGMA com coeficiente de Pearson) dos produtos obtidos 

na análise de ERIC-PCR dos 145 isolados coagulase positiva obtidos de Laticínios do Estado de São 

Paulo 
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Poucos estudos têm sido realizados para a identificação de espécies de Staphylococcus spp. 

através de ERIC-PCR. Mattos (2005) encontrou semelhança maior que 84% em todas as 

cepas identificadas para S. aureus, sendo que as que apresentaram maior similaridade foi de 

90% de semelhança. Wieser & Busse (2000) obtiveram padrões com alto grau de similaridade 

entre cepas isoladas do ar e identificadas como Staphylococcus epidermidis, permitindo a 

clara diferenciação entre as espécies estudadas. Na Bulgária, Jersek et al (1999) compararam 

cepas de Listeria monocytogenes oriundas de humanos e animais com cepas de alimentos, 

encontrando apenas uma com alto grau  de similaridade. Leal (2010) encontrou 81% de 

similaridade genética entre cepas de Leishmania braziliensis e L. equatorensis, 72% entre L. 

amazonensis e L. mexicana, e 63% entre as citadas anteriormente e L. chagasi.  Na Holanda, 

Lipman et al (1996) isolaram 71 cepas de S. aureus de vacas com mastite e, dentre elas, 61 

apresentavam alta similaridade genética.  

O ERIC-PCR foi uma importante ferramenta para avaliar a diversidade genética entre as 

cepas e sua origem.  Além de demonstrar que em alguns casos a cepa encontrada no queijo 

apresentava similaridade genetica com a oriunda do manipulador, leite ou utensílios, pode-se 

perceber que as cepas  apresentam uma similaridade de no mínimo 70%, mesmo coletadas em 

laticínios de regiões diferentes.    
 

4.6 Amplificação de fragmentos de genes produtores de enterotoxinas estafilocócicas (SE) 
 

Das 102 cepas selecionadas nos 3 laticínios 86 (84,3%) foram positivas para alguns dos 

genes de enterotoxinas, sendo para o laticínio A=82,75% (48/58), B=75,57% (22/28) e 

C=100% (16/16) (tabela 12). Os genes pesquisados foram: sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, sei, 

sej, sendo detectados isoladamente ou em conjunto. O risco de surtos provenientes de queijos 

desses laticínios é real, pois várias amostras apresentaram contagens acima do minimo 

considerado para a produção de toxinas estafilocócicas (log 5 UFC/g), conforme tabelas 9 e 

10, e as análises genotípicas confirmaram a capacidade enterotoxigênica de muitas dessas 

cepas.  

Esses dados se assemelham aos encontrados por Keróuanton et al. (2007) na França, que 

de 33 isolados 29 (87,87%) foram positivos para enterotoxinas e Lawrynowicz-Paciorek et al 

(2007) na Polônia com 101 cepas e 80 (80%) positivas para SE. Aragon-Alegro et al. (2007) e 

Bania et al (2006) trabalharam com 50 cepas de ECP e apenas 27 (54%) apresentaram genes 

produtores de toxinas estafilocócicas.  
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Tabela 12 - Genes de enterotoxina identificados nos laticínios A, B e C no Estado de São Paulo 

LATICÍNIO Gene identificado para síntese de 
enterotoxina Número de Cepas 

A   
 seg + seh 15 
 Seg 5 
 seh 19 
 sea + seh 1 
 sec + seg+seh 

seg + seh + sei 
seg + sei 

1 
2 
7 

 Negativo 10 
   
B   
 seg + seh 9 
 seg 9 
 seh 1 
 sea + sec 1 
 sea + seg 2 
 sea + seg + seh 1 
 Negativo 6 
   
C   
 sec 1 
 seg + seh 5 
 seg 3 
 seh 7 

 

Das 102 cepas testadas, 5 apresentaram amplificação para o fragmento do gene que 

codifica para enterotoxina SEA, 3 para SEC, 56 para SEG, 59 para SEH e 9 para SEI. Os 

fragmentos de genes envolvidos na síntese de SEB, SED, SEE e SEJ não foram amplificados 

em nenhum dos isolados. Em números variados, os genes seh, seg e seh + seg foram os mais 

comuns aos três laticínios estudados (Tabela 12). Observou-se ainda que 30,40% (31 de 102) 

das cepas estudadas apresentaram os genes seg e seh.  

Aragon-Alegro et al. (2007) obtiveram 50 isolados proveninetes de leite, queijo e sorvete, e 

dentre eles identificou 27 cepas que amplificaram gene para toxina, sendo 9 toxina sea, 2 para 

seb, 10 para sec, 4 para sea + sec, 2 para seb + sec, e nenhum para sed. 

O laticínio A foi o que apresentou maior diversidade de genes envolvidos (tabela 12), 

predominando cepas com o gene seh, seguido da seg + seh e seg + sei, que em sua maioria 

foram isoaldos de leite cru e manipuladores (tabela 13). Essa diversidade genética pode ser 

explicada pelo fato desse laticínio receber leite de diversos produtores, ampliando as 

possibilidades de variação genética dos Staphylococcus spp.  
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Tabela 13 - Origem das cepas de Staphylococcus com genes identificados de enterotoxinas no laticínio A 

ORIGEM GENE ENTEROTOXINA 
 NEG. seg 

+seh 
seg seh sea  

seg + 
seh 

sea+ 
seh 

sec 
+seg+seh 

seg+ 
seh+sei 

seg+ 
sei 

Leite Cru 05 11 3 9 0 0 0 2 5 
Leite past. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lira 2 0 2 1 0 0 0 0 0 
Manipulador 1 3 0 3 0 0 0 0 0 
Mesa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Piso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Queijo antes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Queijo após 0 1 1 2 1 0 1 0 1 
Salmoura 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Tanque 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  

O laticínio B apresentou diversidade de genes envolvidos na síntese da enterotoxina com 

predomínio de isolados com o gene seg + seh e seg, com nove cada um deles, mas houve no 

total seis grupos de genes diferentes identificados nesse laticínio (Tabela 12). A origem das 

cepas pode ser vista na Tabela 14, e diferentemente do laticinio A a maioria foi isolada de 

amostras de queijos após a embalagem. 

 
Tabela 14 - Origem das cepas de Staphylococcus com genes identificados de enterotoxinas no laticínio B 

ORIGEM GENE ENTEROTOXINA 
 Neg. seg + seh seg Seh sea+sec sea+seg sea +seg + seh 
Leite Cru 2 1 1 0 0 0 1 
Manipulador 1 1 2 1 0 0 0 
Mesa 0 1 1 0 0 0 0 
Piso 0 0 1 0 0 0 0 
Queijo antes 1 2 2 0 0 0 0 
Queijo após 1 1 1 1 1 2 0 
Tanque 0 2 0 0 0 0 0 
  

O laticínio C apresentou uma menor variedade de genes encontrados nos isolados, com 

predomínio do seh, totalizando sete cepas (Tabela 12). Essa baixa variabilidade de genes 

provavelmente se deve ao fato do leite do referido laticínio ser proveniente de um rebanho 

homogeneo. Nesse laticínio também houve predominância do leite cru como origem da 

maioria das cepas que amplicaram genes para enterotoxinas (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Origem das cepas de Staphylococcus com genes identificados de enterotoxinas no laticínio C 

ORIGEM GENE ENTEROTOXINA 
 Neg sec seg seh seg+seh 
Leite cru. 0 0 3 4 4 
Leite past. 0 0 0 1 0 
Coágulo 0 1 0 0 0 
Mesa 0 0 0 1 0 

Tanque 0 0 0 0 1 

 

A ocorrência de genes potencialmente produtores de toxinas SEG e SEH tem sido 

encontrada com frequencia por diversos autores. Na República Tcheca, Ruzickova et al. 

(2007) avaliou 131 cepas isoladas de carne e leite crus e encontrou 16 cepas contendo apenas 

o gene seh e 12 cepas apresentaram o gene seh em associação com genes seg, sei, sea, seb, 

sec e sed. As 131 cepas amplificaram para os seguintes genes, respectivamente: 53% sei, 52% 

seg, 23% sec, 21% seh, 12% seb, 5% sea, 3% sed e 2% sej, sendo que a maior associação 

encontrada foi para sei  + seg, seguido de sei + seg + seb.   

Akineden et al. (2001) identificaram 103 cepas de S. aureus isoladas de leite proveniente 

de vacas com mastite, de regiões da Alemanha, sendo que 17 amplificaram para toxina SEI, 

21 para associação entre SEG e SEI, 21 para SED e SEJ, 15 para SEC, SEG e SEI, e 1 para 

SEA e SEC, sendo que nenhuma cepa amplificou para toxinas SEB, SEE e SEH. Em 2008, 

Akineden e colaboradores isolaram 64 cepas de queijo de cabra e identificaram 1 produtora de 

sea, 18 produtoras de sec, e nenhuma para SEB, SED e SEE.   

Segundo Argudín et al. (2010), as enterotoxinas SEA, SEC, SEG, SEH possuem atividade 

emética, enquanto que a SEI apresenta fraca atividade emética e para a SEJ essa atividade não 

foi identificada. Dessa forma, a maioria dos genes encontrados nas cepas de S. aureus dos 

laticínios possui potencial de causar intoxicação alimentar, apresentando um risco real a saúde 

do consumidor. 

Nos 3 laticínios notou-se a predominância dos genes seg, seh e associação entre os dois 

(Tabela 12), sendo que o perfil de cada laticínio individualmente coincide com o geral. Em 

Portugal, Pereira et al. (2009) verificaram em amostras de queijo, leite cru e de mastite a 

predominância dos genes seg+sei. Fagundes et al. (2010) pesquisaram leite cru em fazendas 

no Estado de São Paulo e verificaram uma grande variedade genética de S. aureus no leite 

cru, o que pode explicar essa grande variedade encontradas nos laticínios, que recebem 

diariamente leite de diferentes fazendas.  

Em Botucatu, Rall et al. (2008) isolaram 57 cepas de S. aureus provenientes de leite cru e 

pasteurizado, e dentre elas identificaram 39 (68,4%) portadoras de gene SE, sendo a maioria 
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das toxinas clássicas (sea, seb, sec, sed e see). Dentre as outras toxinas, a maior ocorrencia foi 

de genes de seg (11), sei (10) , seh (3) e sej (3). Outros autores encontraram também maior 

ocorrencia de genes das toxinas clássicas, com Normano et al (2005; 2006), na Itália, aonde 

isolaram 298 cepas portadoras em maior numero dos genes sec, sea, sea + sed e sed. Na 

Hungria, Peles et al. (2007) isolaram 59 cepas de leite, aonde 15 apresentaram genes sea, seb 

e sec e apenas 1 para gene seg + sei.  

Segundo Bergdoll (1990) a maioria das cepas envolvidas em intoxicações alimentares 

produz SEA, SEC, SEB, SED e SEE encontradas em ordem decrescente de freqüência. 

Entretanto, a toxina SEH tem sido relacionada em alguns casos de intoxicação estafilocócica 

(PEREIRA et al, 1996; JORGENSEN et al, 2005).  

Na Noruega, Jorgensen et al. (2005) isolaram cepas portadoras do gene seh envolvidas em 

surto de intoxicação estafilocócia causado por ingestão de purê de batata feito com leite cru. 

Outro caso de surto ocasionado por isolados portadores do gene seh ocorreu em Minas Gerais, 

após uma família ingerir queijo e apresentar sinais de nausea e vômito (PEREIRA et al., 

1996).    

Os produtos de amplificação para os genes produtores de toxinas estafilocócicas podem ser 

observados nas Figuras 6 a 14.   
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Figura 6 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do gene 

sea e sec. 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de sea ATCC 
13565; 3- S. sureus produtor de sec ATCC 19095; 4- cepa B289; 5- cepa B290; 6- cepa 
B296; 7- cepa B297; 8- cepa B298; 9- cepa C300; 10- cepa C303; 11- cepa C305; 12-  cepa 
C307; 13- cepa C308; 14- cepa C310; 15-cepa C312; 16-cepa C313; 17-cepa C314; 18-
cepa C315; 19-cepa C316; 20-cepa C317; 21-cepa C321; 22-cepa C327; 23-cepa C329; 24-
cepa C334; 25-cepa A350; 26-cepa A351; 27-cepa A352; 28-cepa A353; 29- Controle 
negativo (reação de PCR sem DNA) 

1      2      3      4       5      6      7       8      9      10    11   12     13    14    15 

1      16    17    18    19     20     21    22     23    24    25    26    27    28    29 
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Figura 7 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do 

gene sea e sec. 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de sea 
ATCC 13565; 3- S. sureus produtor de sec ATCC 19095; 4- cepa A367; 5- cepa A368; 
6- cepa A374; 7- cepa A381; 8- cepa A383; 9- cepa A384; 10- cepa A385; 11- cepa 
A386; 12-  cepa A387; 13- cepa A388; 14- cepa A390; 15- Controle negativo (reação de 
PCR sem DNA) 

 
 
 

 
Figura 8 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do gene 

seb. 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de seb ATCC 14458; 
3- cepa A052; 4- cepa A054; 5- cepa A057; 6- cepa A059; 7- cepa A061; 8- cepa A062; 9- 
cepa A065; 10- cepa A068; 11- cepa A070; 12-  cepa A159; 13- cepa A160; 14- cepa 
A163; 15- Controle negativo (reação de PCR sem DNA) 
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Figura 9 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do gene sed 

1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de sed FRI 361; 3- cepa C310; 
4- cepa C312; 5- cepa C313; 6- cepa C314; 7- cepa C315; 8- cepa C316; 9- cepa C317; 10- cepa 
C321; 11- cepa C327; 12-  cepa C329; 13- cepa C334; 14- cepa A350; 15-cepa A351; 16-cepa 
A352; 17-cepa A353; 18-cepa A 354; 19-cepa A355; 20-cepa A356; 21-cepa A359; 22-cepa 
A361; 23-cepa A362; 24-cepa A363; 25-cepa A364; 26-cepa A365; 27-cepa A366; 28-cepa 
A367; 29- Controle negativo (reação de PCR sem DNA) 

  

  1      2      3      4      5       6      7       8     9     10     11    12    13    14     15 
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Figura 10 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do 

gene see. 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de see ATCC 
27664; 3- cepa C305; 4- cepa C307; 5- cepa C308; 6- cepa C310; 7- cepa C312; 8- cepa 
C313; 9- cepa C314; 10- cepa C315; 11- cepa C316; 12-  cepa C317; 13- cepa C321; 14- 
cepa C327; 15- Controle negativo (reação de PCR sem DNA) 

 
 

 
Figura 11 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do gene 

seg 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de seg FRI 361; 3- 
cepa B256; 4- cepa B267; 5- cepa B277; 6- cepa B284; 7- cepa B286; 8- cepa B289; 9- cepa 
B290; 10- cepa B296; 11- cepa B297; 12-  cepa B298; 13- cepa C300; 14- cepa C303; 15-
cepa C305; 16-cepa C307; 17-cepa C308; 18-cepa C310; 19-cepa C312; 20-cepa C313; 21-
cepa C314; 22-cepa C315; 23-cepa C316; 24-cepa C317; 25-cepa C321; 26-cepa C327; 27-
cepa C329; 28-cepa C334; 29- Controle negativo (reação de PCR sem DNA) 
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Figura 12 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos 

do gene seh 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de seh 
FRI 361; 3- cepa A052; 4- cepa A054; 5- cepa A057; 6- cepa A059; 7- cepa A061; 8- 
cepa A062; 9- cepa A065; 10- cepa A068; 11- cepa A070; 12-  cepa A076; 13- cepa 
A003; 14- Controle negativo (reação de PCR sem DNA); 15- sem reação 

 

 
Figura 13 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do 

gene sei 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de sei FRI 361; 
3- cepa A367; 4- cepa A368; 5- cepa A374; 6- cepa A381; 7- cepa A383; 8- cepa A384; 
9- cepa A385; 10- cepa A386; 11- cepa A387; 12-  cepa A388; 13- cepa A389; 14- cepa 
A390; 15-cepa 

 

 
Figura 14 - Gel de agarose representativo de produtos de amplificação por PCR de fragmentos do 

gene sej 1- marcador molecular 100 pb da Promega; 2- S. aureus produtor de sej FRI 361; 
3- cepa C368; 4- cepa C374; 5- cepa C381; 6- cepa C383; 7- cepa C384; 8- cepa C385; 9- 
cepa C386; 10- cepa C387; 11- cepa C388; 12-  cepa C389; 13- cepa C390; 14- cepa 
C391; 15- Controle negativo (reação de PCR sem DNA) 
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4.7 Análises Imunoenzimáticas 

As cepas que apresentaram um dos genes codificadores de enterotoxinas clássicas foram 

submetidas à análise pelo sistema VIDAS®. Os resultados obtidos podem ser observados na 

Tabela 16. 

 
Tabela 16 - Produção de enterotoxina pelas cepas dos laticínios e detecção pelo sistema VIDAS® 

Laticínio Origem Gene detectado Produção de enterotoxina 
A Superfície mesa sea, seh Positivo 
A Queijo sec, seg, seh Positivo 
B Queijo sea, sec Positivo 
B Queijo sea; seh Positivo 
B Queijo sea, seg Positivo 
B Leite cru sea, seg, seh Positivo 
C Coágulo sec Negativo 
  

Apesar de terem sido isoladas cepas potencialmente produtoras de enterotoxinas em 

queijos não foi detectada a presença de enterotoxinas nesses queijos. Isso pode ter ocorrido 

pelo fato de não ter dado tempo de produzi-las até o momento da análise, a quantidade 

produzida ser abaixo do minimo detectável pelo aparelho, ou as condições de armazenamento 

do queijo terem inibido essa produção. Porém, o risco é real, pois o aparelho só detecta 

enterotoxinas clássicas e genes relacionados a essas enterotoxinas foram a minoria encontrada 

entre as cepas.   

Além das cepas, amostras de leite cru, pasteurizado e queijos foram avaliadas pelo sistema 

VIDAS® e os resultados estão expressos na Tabela 17.   

 
Tabela 17 - Presença de enterotoxinas em leite cru, leite pasteurizado e queijos dos 3 laticínios detectadas pelo 

sistema VIDAS® 
Amostra Amostras analisadas Amostras Positivas 

Leite cru 24 0 
Leite pasteurizado 12 1 

Queijo antes embalagem  
60 

 
0 

Queijo embalado 60 0 
TOTAL 156 1 
  

 Na amostra de leite pasteurizado, do laticinio C, da 1ª coleta, foi detectada presença de 

enterotoxina. A contagem de ECP nas duas amostras de leite cru nessa mesma coleta foi log 

3,3 e log 3,4 UFC/mL e após a pasteurização não houve detecção da bactéria (tabela 5). Como 

a coleta foi realizada imediatamente após a saída do pasteurizador isso demonstra que embora 

os estafilococos possam ter sido eliminados pela pasteurização nas amostras analisadas, a 
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enterotoxina resistiu ao tratamento térmico e pode ter atingido o consumidor, umas vez que os 

lotes de queijos oriundos desse leite circularam normalmente pelo mercado.  

Das 102 cepas identificadas como S. aureus e S. hycus, 89 (87,2%) possuiam genes para 

produção de enterotoxina (Tabela 12). A detecção de enterotoxina em amostra de leite 

pasteurizado confirma o risco oferecido por uma matéria-prima de baixa qualidade 

microbiológica. Das cepas analisadas pelo sistema VIDAS®, a maioria secretou enterotoxina, 

sendo que cerca de metade delas foram isoladas de queijos prontos para o consumo (tabela 

16). Esses queijos eram provenientes dos laticínios A e B que tiveram lotes das 2ª, 5ª e 6ª 

coletas (laticínio A) e 2ª e 4ª coleta (laticinio B) com contagens acima dos padrões de 

tolerância para ECP, de 3 log UFC/mL, previstos pelo MAPA (BRASIL, 1996), apresentando 

ainda contagens compatíveis com a produção de enterotoxina (tabelas 9 e 10). Esses dados 

confirmam o perigo real da presença de enterotoxinas em alimentos, corroborando com os 

casos de surtos estafilocócicos encontrados na literatura.  

Lima (2005) analisou 43 amostras de queijo coalho e 12 extratos de cepas de estafilococos 

coagulase positiva pelo sistema VIDAS®, das amostras de queijo nenhuma  apresentou 

produção de enterotoxina e em apenas 1 cepa foi detectada a presença de enterotoxina. Borges 

et al. (2008) analisaram 20 amostras de leite cru, leite pasteurizado, coalhada e queijo, 

oriundos da linha de processamento de queijo coalho e encontraram 4 amostras com presença 

de enterotoxinas.  

Na França, Hennekinne et al. (2007) analisaram 62 amostras de leite e derivados, 

encontrando enterotoxinas em 20. Vernozy-Rozand et al. (2004) avaliaram 143 amostras de 

diversas comidas, entre elas, enlatados, bebidas, carnes, massas e embutidos, e todas 

apresentaram enterotoxinas. Um surto numa escola na Espanha levou Solano e colaboradores 

(2013) a avaliarem 13 amostras de vômito, 3 de swab nasal e de unha e 1 amostra do menu 

servido, encontrando enterotoxinas em 8 amostras de vômito, 1 de swab e 1 no macarrão e 

tomate servidos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O leite cru é importante via de entrada de estafilococos coagulase positiva no ambiente de 

laticínio, muitas contagens estiveram acima do limiar para a produção de enterotoxina. 

O processo de pasteurização reduziu a níveis não detectáveis a população de ECP no leite, 

mas em algumas amostras houve presença de ECP no leite pasteurizado, indicando falhas no 

processo. 

A detecção de enterotoxina no leite pasteurizado, mostra que os riscos permanecem após o 

processo e qua a qualidade da matéria-prima é crucial para a segurança dos laticínios. 

No interior dos laticínios, ECP foram detectados nos manipuladores, superfícies e 

equipamentos antes da sua utilização, indicando falhas nos procedimentos de higienização e 

fonte de recontaminação. 

As contagens de ECP crescem ao longo da produção do queijo e nos laticínios A e B, a 

grande maioria dos lotes excediam a tolerância para o microganismo.  

Dos 145 isolados identifcados por mPCR de ECP, prevaleceu o S. aureus (101 isolados) e 

somente um foi identicado como S. hycus, sendo que 43 não foram identificados. 

Por meio da análise de ERIC-PCR onde foi possível separar os 145 isolados dos laticínios 

do Estado de São Paulo em 11 grupos e perceber a similaridade genética entre cepas 

encontradas no leite cru e no ambiente de laticínio, sendo muitas vezes em amostras de 

queijos. 

A maior parte das cepas isoladas apresentaram genes potencialmente produtores de toxinas 

estafilocócicas, prevalecendo genes de toxinas G e H em relação aos genes das toxinas 

clássicas, havendo muitas cepas com mais de um gene presente. 

Com o sistema VIDAS® foi possível detctar enterotoxina em uma amostra de leite cru e 

das 7 cepas isoladas, 5 se revelaram produtoras de enterotoxina, revelando perigo direto ao 

consumidor. 

A ampla maioria das cepas possuiam genes seg, seh,sei, cujas toxinas não são detectáveis 

por métodos usuais como VIDAS®, o papel dessas enterotoxinas na saúde pública pode ser 

bastante relevante, mas pouco conhecido.  

No caso dos queijos estudados, revela-se a necesidade de métodos que incluam a detecção 

dessas enterotoxinas nos produtos para uma avaliação clara dos riscos ao consumidor. 
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