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RESUMO
Os deriva dos lácteos são alimentos com excepcional valor nu tritivo e a mplamente
consumido pela popu laçã o mu ndial. Entretanto, sã o ta mbém excelentes meios de cultura
para muitos micro-organismos, sendo, portanto, passíveis de contaminação por diferentes
agentes microbiológicos, podendo levar a doenças manifestadas por ação de patógenos ou
por su a s toxina s. A obtenção de a limentos segu ros depende dentre ou tros fa tores, dos
métodos de análises utilizados, os quais devem fornecer resultados rápidos e confiáveis que
permitam o monitoramento da segurança microbiológica de alimentos, seja pela indústria
ou pelos órgãos de fiscalização e para isso, diversos métodos alternativos têm sido desenvolvidos para a detecção e quantificação de patógenos. O primeiro objetivo do presente estudo
foi caracterizar microbiologicamente, por metodologia clássica, amostras de doce de leite,
leite condensado e queijo Minas Padrão com SIF, produzidos em vários estados do Brasil
ecomercializados em supermercados de Juiz de Fora (MG). Foram feitas análises de contagem
pa drã o em pla ca s de mesófilos, bolores e levedu ra s, coliformes a 3 0 ºC e a 4 5 ºC,
Staphylo coccus spp. coagulase positiva e negativa, além da pesquisa de Salmonella sp.e
Liste ria mo n o cy to g e ne s. Alta s conta gens pa drã o em pla cas de mesófilos, levedu ras e
Sta phylo cocc us sp p.coa gula se negativa fora m encontrada s nos três produ tos. O segundo
objetivo foi desenvolver uma metodologia alternativa à clássica, que apresentasse resultados
mais rápidos e de alta especificidade para a detecção dos principais patógenos contaminantes
de produtos lácteos e transmissores de doenças de origem alimentar, utilizando a técnica de
PCR em tempo real. Foi padronizada uma reação multiplex para detecção de Salmo nella
entérica var thyphimurium e Staphylococcus aureus. O presente trabalho contribuirá com
a rara literatura mundial sobre a microbiota contaminante do doce de leite, leite condensado
e queijo Minas Padrão, fornecendo dados científicos à academia, autoridades regulamentadoras
e indú stria , vislu mbra ndo a possibilida de da u tiliza çã o de métodos de dia gnóstico
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microbiológico alternativos aos clássicos, que forneçam resultados cada vez mais rápidos
e mais sensíveis.
Palavras-chave: lácteos; segura nça alimentar; métodos moleculares.

ABSTRACT
Dairy products are food with exceptional nutritional value and are widely consumed
by the popu la tion. However, they are also excellent cu lture mediu m for ma ny microorganisms, and is therefore liable to microbiological contamination by different agents
which may lea d to disea ses manifested by the action of pathogens or their toxins. T he
a tta inment of sa fe food depends a mong other fa ctors, of the ana lysis methods u sed,
which should provide fast and reliable results that allow the monitoring of microbiological
safety of food, either by industry or by the supervisory bodies a nd for this, alternative
methods ha ve been developed for the detection a nd qu antification of pathogens. The
first objectiv e of this stu dy wa s to cha ra cterize microbiologica lly, b y conventiona l
method, samples of “doce de leite”, condensed milk and Minas Pa drão cheese with SIF,
produced in severa l sta tes in Brazil a nd sold in su permarkets in Juiz de Fora (MG).
Standard cou nt analysis were made in standard pla te for mesophyll, yeasts a nd molds,
coliforms at 30º C and 45° C, Staphylo coccus spp. coagulase positive and negative, as
well as Salmon ella sp. and Listeria mon ocytoge nes. High standa rd counts on plates of
mesophyll, yeasts and Staphylococcus spp. coagulase-negative were found in three products.
T he second objective wa s to propose a n alternative a pproa ch to cla ssical, to produce
faster results and high specificity for detection of main pathogen contaminants of dairy
produ cts and transmitting of food disea ses, using real-time PCR technique. A multiplex
rea ction was sta nda rdized for detection of S almo ne lla e n te ric va r thy ph imu rium and
S ta ph yloc oc cu s au re us. T his work will contribu te to the rare litera tu re on microbia l
conta mina nts from “ doce de leite”, condensed milk and sta ndard, providing scientific
da ta to the academy, regu latory a uthorities and indu stry, envisioning the possibility of
using alternative microbiological diagnosis methods instea d of classic for cla ssical that
provide faster a nd more sensitive results.
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