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Resumo 

 
 

 
O leite é considerado um excelente meio de cultura, pois é propício para o crescimento de 
vários micro-organismos. Dessa forma, a ingestão de leite in natura pode constituir uma 
via potencial de transmissão de zoonoses, o que justifica a necessidade de análise 
microbiológica para o consumo humano. Entre os principais agentes contaminantes do 
leite in natura, destacam-se as leveduras do gênero Candida, que estão associadas à 
infecções em humanos e animais, além de outras espécies também capazes de causarem 
micoses oportunistas como Kluyveromyces marxianus, Pichia manshurica, Kodamaea 
ohmeri. Neste estudo foram analisadas 23 amostras de leite in natura do tipo B, coletadas 
por meio de ordenha manual ou mecânica e armazenados em tanques de refrigeração 
coletivos de fazendas localizadas na Região Metropolitana de Natal e proximidades. 
Foram também analisadas 20 amostras de leite in natura comercializado de modo informal 
na cidade de Ceará-Mirim/RN. Com o objetivo de estabelecer a caracterização fenotípica, 
genotípica, quantitativa e termorresistência de leveduras isoladas do leite in natura, 
buscou-se ainda, traçar o perfil de suscetibilidade dos isolados aos antifúngicos. As 
amostras positivas foram analisadas para a quantificação pela contagem de Unidades 
Formadoras de Colônias (UFC). Todas as espécies isoladas foram submetidas ao 
tratamento por pasteurização lenta (62-64°C/30 minutos) e rápida (72-75°C/20 segundos), 
bem como à fervura. Foram caracterizadas 50 estirpes de leveduras das espécies: C. 
tropicalis 14 (28%), C. parapsilosis 7 (14%), C. albicans 6 (12%), C. glabrata 5 (10%), C. 
krusei 5 (10%), Kluyveromyces. marxianus 5 (10%), C. guilliermondii 4 (8%), C. rugosa 1 
(2%), C. orthopsilosis 1 (2%), Pichia manshurica 1 (2%), Kodamaea ohmeri 1 (2%). Cinco 
isolados apresentaram resistência aos antifúngicos testados. Obteve-se uma mediana 
global de 37 x 102 UFC/mL, sendo 33 x 102UFC/mL no leite coletado por ordenha manual 
e 80,5 x 102 UFC/mL no leite coletado por ordenha mecânica. O leite in natura 
comercializado em Ceará-Mirim/RN apresentou mediana de 20 x102 UFC/mL. Dos 
isolados submetidos ao tratamento térmico, 80% se mostram resistentes à pasteurização 
rápida e 60% à fervura, mas nenhum deles resistiu à pasteurização lenta. Conclui-se que 
o leite coletado através de ordenha mecânica e armazenado em tanques de resfriamento 
coletivos, apresentou maiores índices de contaminação por leveduras, em comparação as 
amostras de leite coletado por ordenha manual e mantidos sob as mesmas condições de 
armazenamento. A fervura, bem como a pasteurização rápida, que são procedimentos 
bastante utilizados para reduzir a contaminação do leite e seus derivados, não se 
mostraram eficientes para este fim. Por outro lado, a pasteurização lenta se mostrou 100% 
eficiente para a eliminação das leveduras contaminantes das amostras avaliadas de leite. 

 
 

 

Palavras-chave: Leite; Leveduras; Candida; Pasteurização lenta; Pasteurização 
rápida; Fervura. 
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Abstract 

 

 

Milk is considered an excellent culture medium because it is conducive to the growth of 
several microorganisms. Thus, ingestion of fresh milk may constitute a potential route of 
transmission of zoonoses, which justifies the need for microbiological analysis for human 
consumption. Among the main contaminants of fresh milk, yeasts of the genus Candida, 
which are associated with infections in humans and animals, and other species also 
capable of causing opportunistic mycoses such as Kluyveromyces marxianus, Pichia 
manshurica, Kodamaea ohmeri. In this study, 23 samples of fresh milk type B, collected 
by manual or mechanical milking were collected and stored in collective refrigeration tanks 
of farms located in the Metropolitan Region of Natal and nearby. Twenty samples of fresh 
milk commercially traded in the city of Ceará-Mirim/RN were also analyzed. In order to 
establish the phenotypic, genotypic, quantitative and thermo-resistant characterization of 
yeasts isolated from fresh milk, we also sought to trace the susceptibility profile of the 
isolates to the antifungal agents. Positive samples were analyzed for quantification by 
count of Colony Forming Units (CFU). All isolated species were treated by slow 
pasteurization (62-64 ° C / 30 minutes) and fast (72-75 ° C / 20 seconds), as well as by 
boiling. Fifty yeast strains of the species were characterized: C. tropicalis 14 (28%), C. 
parapsilosis 7 (14%), C. albicans 6 (12%), C. glabrata 5 (10%), C. krusei 5 (10%), 
Kluyveromyces. marxianus 5 (10%), C. guilliermondii 4 (8%), C. rugosa 1 (2%), C. 
orthopsilosis 1 (2%), Pichia manshurica 1 (2%), Kodamaea ohmeri 1 (2%). Five isolates 
showed resistance to the antifungal agents tested. A global median of 37 x 102 CFU / mL 
was obtained, 33 x 102 UFC / mL in the milk collected by manual milking and 80.5 x 102 
UFC / mL in the milk collected by mechanical milking. The milk in natura marketed in 
Ceará-Mirim/RN showed a median of 20 x102 CFU / mL. Of the isolates submitted to heat 
treatment, 80% were resistant to fast pasteurisation and 60% to boiling, but none of them 
resisted slow pasteurisation. It was concluded that the milk collected through mechanical 
milking and stored in collective cooling tanks, presented higher rates of yeast 
contamination, compared to milk samples collected by manual milking and kept under the 
same storage conditions. Boiling, as well as rapid pasteurization, which are procedures 
widely used to reduce the contamination of milk and its derivatives, have not proved to be 
efficient for this purpose. On the other hand, the slow pasteurisation proved to be 100% 
efficient for the elimination of contaminating yeasts from the evaluated milk samples. 
 
 
 
 
 
Keywords: Milk; Yeasts; Candida; Slow pasteurization; Fast pasteurization, Boiling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido ao crescimento da população, a demanda por alimentos é cada vez 

maior, tornando-se necessário adequar a produção e a manipulação desses produtos, 

visando evitar a contaminação por agentes biológicos. A presença de micro-

organismos potencialmente patogênicos em alimentos de origem animal, pode 

resultar em infecções, levando ao uso de medicamentos antimicrobianos. Além disso, 

esses fármacos também podem ser utilizados para auxiliar na engorda dos animais, 

uma vez que evita o adoecimento. Em ambos os casos o uso indiscriminado de 

antibióticos e antifúngicos propicia a seleção de micro-organismos mais resistentes. 

Essa conduta, embora vantajosa do ponto de vista econômico, tem sido responsável 

pela emergência de cepas de leveduras patogênicas (SANDERS, 1999; BALBANI & 

BUTUGAN, 2001). 

O leite de vaca é um importante alimento que e pode frequentemente 

contaminado por essas leveduras, principalmente o comercializado in natura, em 

casos de infecção na glândula mamaria ou sistêmica e, até mesmo, por contaminação 

direta por fezes. O produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições 

de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, apresenta geralmente 

boa qualidade. Mesmo assim, o leite bovino deve ser constantemente monitorado a 

fim de haver integridade e qualidade para o consumo humano, que seja preservado 

tanto da sua forma in natura ou de seus derivados (SPANAMBERG et al., 2008; 

BRASIL, 2011).  

Ainda que atualmente não existam estatísticas disponíveis sobre a qualidade 

do leite in natura comercializado, são frequentes os casos de doenças associadas ao 

consumo desse tipo de leite, o qual é naturalmente contaminado por micro-

organismos. Segundo Queiroz (1995), grande parte do leite comercializado no Brasil 

naquela época, antes da maior disponibilidade de leite processado industrialmente, 

era proveniente do mercado informal (aproximadamente 45%), o qual não é submetido 

a qualquer forma de tratamento antimicrobiano antes de ser ofertado para a população 

em geral. 

Consequentemente, o leite de vaca, que possui uma posição de destaque na 

alimentação mundial, principalmente de crianças e idosos, merece atenção e deve 

passar por constantes controles de qualidade, a fim de evitar o desenvolvimento de 

doenças infecciosas pela sua ingestão. Esse alimento está usualmente relacionado a 
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surtos de intoxicações alimentares, pelo motivo da sua composição nutricional rica em 

proteínas, lipídeos, carboidratos, minerais e vitaminas lipossolúveis, que fornece um 

ambiente adequado para crescimento de diversos micro-organismos. Dessa forma, o 

processamento inadequado do alimento pode resultar em contaminação microbiana 

deste produto (BALBANI & BUTUGAN, 2001; GUSMÃO, 2005). 

A população brasileira consumidora de leite in natura apresenta um risco de 

desenvolver enterro-colites, visto que o leite brasileiro apresenta naturalmente altas 

contagens de micro-organismos aeróbios mesófilos e coliformes, como também 

leveduras, indicando uma deficiência intrínseca na higiene na produção leiteira 

(BELOTI et al., 1999; OLIVEIRA; FONSECA; GERMANO,1999). 

Os casos de toxinfecções ocasionadas por leveduras são pouco frequentes, ou 

não notificados, pesquisadores na década de 80 tentaram elucidar a ocorrência de 

infecções alimentares causadas por leveduras. Relatos de toxinfecções por leveduras 

reconhecidamente patogênicas como Candida albicans e Cryptococcus neoformans 

foram publicados por Hurley; Lovouis; Mulhall (1987). Além disso, estudos 

epidemiológicos realizados no Canadá notificaram casos de doenças cujas causas 

foram atribuídas à infecção por leveduras, sendo mais graves em crianças e idosos 

(TODD, 1983). Outro trabalho expos a possibilidade de as leveduras serem 

causadoras de reações alérgicas vinculadas a alimentação (TAYLOR, 1980). 

Características apresentadas pelas leveduras e bolores que possibilitam o seu 

crescimento facilitado em relação as bactérias no ambiente alimentar são: habilidade 

de se desenvolver em baixos pH (<4); temperaturas baixas; atividade de água (Aa) 

mínimas [Aa em 0,88]; altas concentrações de sal. Somando-se a isso, as presenças 

de várias enzimas tornam as leveduras indesejáveis no caso de deteriorações, no 

entanto, pode ser desejável para a produção de derivados lácteos (ZAMBONIM, 

2014). Como consequência do desenvolvimento das leveduras pode ocorrer produção 

de odores desagradáveis, descolorações, mudanças de textura e produção de gás 

que pode causar estufamento de embalagens nas prateleiras refrigeradas durante sua 

exposição para a comercialização (JAKOBSEN & NARVHUS, 1996; ZAMBONIM, 

2014).  

Esses micro-organismos têm importância em produtos lácteos na deterioração 

de alguns produtos e os efeitos benéficos na fermentação de outros. Já foi 

amplamente descrita a presença de leveduras Candida spp., Kluyveromyces 

marxianus, Pichia spp. em produtos lácteos como: leite, creme, manteiga e outros 
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produtos não fermentados, bem como em iogurte, queijo e outros produtos lácteos 

fermentados (SURIYARACHCHI & FLEET; 1991; ZAMBONIM, 2014). 

Diante disso, justifica-se a busca de dados referentes a presença e a 

susceptibilidade de leveduras às temperaturas habitualmente empregadas nos 

procedimentos de tratamento térmico do leite (pasteurização rápida, lenta e a fervura), 

devido a inexistência de informações em amostras comercializadas no RN. Ainda é 

pouco conhecido se esses métodos de processamento do leite exercem efeito sobre 

a viabilidade destes micro-organismos cujo potencial patogênico, nestas condições, 

ainda deve ser esclarecido. 

Neste estudo foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa de leveduras 

isoladas do leite in natura, coletadas por ordenha manual e mecânica. Foram 

determinadas as caracterizações fenotípica e genotípica das estirpes encontradas, 

bem como a avaliação da eficiência da fervura, pasteurização rápida e lenta na 

eliminação destes agentes potencialmente patogênicos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 LEITE 

 

Segundo a última instrução normativa emitida pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, que trata sobre vários aspectos relacionados a produção 

qualidade, pasteurização do leite de vaca; o leite corresponde ao produto oriundo da 

ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene de vacas sadias, 

descansadas e bem alimentadas (BRASIL, 2011). Dessa forma, a composição 

química determina seu sabor e aroma, geralmente ele é um líquido de cor branca, 

ligeiramente amarelada, de odor suave e gosto adocicado, mas pode ser modificado 

por ação de agentes externos, como absorção de odores estranhos, decomposição 

química e ação de micro-organismos (BEHMER, 1991; FRANCO, 2003). 

O leite é um dos alimentos mais completos da natureza, representando um 

alimento muito importante para a população humana. Sua composição consta em 

geral de aproximadamente 87,0% de água, 3,6% de gordura, 3,6% de proteínas, 4,5% 

de lactose e 0,8% de vitaminas e sais minerais. Contudo, as porcentagens de cada 

elemento podem variar conforme a espécie, raça e individualidade do animal, além do 

tipo de alimentação, tempo de gestação, intervalos entre ordenhas, “stress” ou ação 

de drogas medicamentosas (BEHMER, 1999; FONSECA, 2000). O valor nutricional 

do leite reside na qualidade de suas proteínas, na sua riqueza em minerais, vitaminas 

lipo e hidrossolúveis, na elevada digestibilidade de suas gorduras, carboidratos e 

proteínas (RUSSOFF, 1970).  

Em relação a produção de leite no Brasil, em litros, no ano de 2017 foram 

produzidos aproximadamente 24,12 bilhões (IBGE, 2018). Apesar disso, o consumo 

de leite no Brasil está abaixo dos índices preconizados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). No Brasil, a indústria de laticínios é bastante expressiva e apresenta 

um elevado nível de desenvolvimento tecnológico, o que pode ser demonstrado pela 

grande variedade de produtos derivados do leite existentes no mercado. Nos últimos 

anos, houve um notável aumento da produção de leites ultrapasteurizados (UHT), 

resultante da crescente demanda por produtos de maior praticidade, sobretudo em 

grandes cidades. Deste modo, em termos individuais, o leite pasteurizado, subdividido 

nos tipos A, B e C, passou a representar a segunda maior parte do leite beneficiado. 

Entretanto, deve-se destacar que cerca de 58% do leite produzido no país é destinado 
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à elaboração de produtos industrializados, principalmente de queijo e leite em pó 

(BRASIL, 2016). 

Quando produzido de acordo com as diretrizes nacionais apropriadas, o 

consumo de leite e seus derivados contribui com os micro e macro nutrientes 

essenciais à dieta, especialmente na infância, quando o crescimento corporal está em 

uma fase crítica. Esse alimento tem o potencial de proteção contra o sobrepeso, 

obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Entre os tipos de cânceres, o 

consumo de leite e laticínios foi inversamente associado aos cânceres de colo retal, 

de bexiga, gástrico e de mama; não associado ao risco de câncer de pâncreas, câncer 

de ovário ou de pulmão e a evidência de risco de câncer de próstata que existia, se 

mostrou inconsistente. Em geral, a literatura científica atual sugere que um consumo 

adequado de leite e seus derivados, seguindo as recomendações nutricionais, pode 

ser benéfico em todos os grupos etários, com exceção de condições médicas, como 

intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite (THORNING et al, 2016; 

MARANGONI et al., 2018). 

Uma vez que possui todas essas propriedades nutricionais, o leite é também 

um meio propício ao desenvolvimento de bactérias e fungos (veiculação de micro-

organismos patogênicos e deteriorantes). Assim, exige cuidados em todas as etapas 

de produção, desde o tratamento do animal, os procedimentos de higiene durante a 

ordenha até o armazenamento e a produção de seus derivados. Esse produto deve 

ser obtido com a máxima higiene e mantido em baixa temperatura, desde a ordenha 

até a ocasião de seu beneficiamento, visando garantir as características físicas, 

químicas e nutricionais do produto final (FRANCO et al., 2000; BRASIL, 2011).  

 

 

2.1.1 Microbiota  

 

A microbiota intrínseca do leite (cerca de 102-104 UFC/ml) é proveniente dos 

canais de leite da vaca, do úbere, dos equipamentos de ordenha, da água utilizada 

durante a ordenha, dos recipientes de coleta e armazenamento. Essa contaminação 

pode ser reduzida quando se utiliza água potável para a lavagem das tetas, antes da 

ordenha, a estocagem em tanques bem higienizados e mantidos sob refrigeração 

durante todas as fases de produção/processamento do leite (FORSYTHE, 2007) 

Quando as vacas são ordenhadas manualmente, a ação do ordenhador 

contribui para a contaminação, deslocando os agentes contaminantes do meio 
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ambiente para o úbere e até mesmo para o leite. O armazenamento do leite pode ser 

feito em latões ou em tanques mantidos sob refrigeração, enquanto aguardam a coleta 

e a subsequente entrega aos locais onde serão processados. Nos latões de entrega, 

quando o leite fica exposto à temperatura acima dos 25ºC por mais de 6 horas, ocorre 

uma rápida multiplicação de micro-organismos, o que pode acarretar alterações no 

produto. Já nos tanques de refrigeração, o leite é normalmente mantido refrigerado 

logo após a ordenha. A coleta do leite pelos caminhões tanque pode ser feita 

diariamente ou a cada três dias. Este procedimento pode aumentar o risco de 

contaminação do produto devido à mistura dos leites colhidos em diferentes dias 

dentro dos tanques (ROBINSON, 1989). 

As medidas higiênico-sanitárias quando não são conduzidas adequadamente 

ou satisfatoriamente podem facilitar a contaminação do leite por micro-organismos 

indesejáveis, podendo causar alterações físico-químicas no produto e seus derivados, 

limitando sua durabilidade, além de causar problemas econômicos e de saúde pública 

(AGARWAL et al., 2012). A quantidade e as espécies de micro-organismos presentes 

no leite in natura imediatamente após a ordenha reflete diretamente a contaminação 

microbiana ocorrida durante a produção. Quando o leite deixa a fazenda, a sua 

microbiota é determinada pela relação tempo/temperatura na qual ele foi mantido e 

estocado. Quando o leite é mantido a ≤ 4ºC, previne-se a multiplicação microbiana por 

24h (ROBINSON, 1989). 

A presença de micro-organismos, muitos dos quais agentes de zoonoses, e/ou 

presença de suas toxinas no leite, constituem fatores que comprometem a sua 

qualidade. Assim sendo, o leite bem como os derivados lácteos são contaminados 

com micro-organismos como: Mycobacterium spp. Brucella spp., Prototheca spp., 

Escherichia coli, Salmonella spp., fungos filamentosos e leveduras, entre outros, 

podem facilitar a transmissão destas zoonoses (BADINI, 1995; COSTA et al., 1998; 

MELVILLE et al., 1999; FORSYTHE, 2007). 

A microbiota intrínseca do leite normalmente possui Pseudomonas spp. 

Alcalinogenes spp. Aeromonas spp., Corynebacterium spp, Lactobacilus spp., 

Acinetobacter- Moraxella spp, Flavobacterium spp., Micrococcs spp., Streptococcus 

spp. e coliformes (FORSYTHE, 2007). 

Outros estudos realizados por Suriyarachchi e Fleet (1981), Jakobsen e 

Narvhus (1995), Caggia et al. (2001), Minervini et al. (2001), Fleet e Mian (1987) 

avaliaram as principais espécies de leveduras isoladas de produtos lácteos: 

Cryptococcus albidus; Debaryomyces hansenii; Isatchenkia orientalis; Kluyveromyces 
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marxianus; Pichia fermentans; Pichia guilliermondii; Rhodotorula glutinis; Rhodotorula 

mucilaginosa; Saccharomyces exigiuus; Sporobolomyces roseus; Torulaspora 

delbrueckii; Zygosaccharomyces rouxii; Yarrowia lipolytica; Rhodotorula rubra; 

Candida famata; Candida diffuens; Candida krusei; Candida lusitaniae; Pichia 

anomalla; Saccharomyces cerevisiae; Trichosporon sp.  

K. marxianus é uma levedura muito comum em produtos lácteos. A primeira 

descrição desse micro-organismo, isolado a partir de uvas, foi em 1888 por E. C. 

Hansen e foi chamado, na época, de Saccharomyces marxianus, em atribuição ao 

nome Marx. Devido às diferenças das morfologias dos esporos e dos ascos na 

capacidade de oxidação e fermentação de diferentes açúcares (lactose e outros 

açúcares como fonte decarbono) e na ocorrência de hibridação entre cepas, houve 

necessidade de realizar a sua reclassificação taxônomica. Esse patógeno é muito 

comparado com a Saccharomyces cerevisiae, já que é também uma levedura respiro-

fermentativo (aeróbia facultativa) e pode obter energia tanto pelo ciclo do ácido 

tricarboxílico (fosforilação oxidativa) como por fermentação etanólica (FONSECA et 

al., 2008; LANE & MORRISSEY, 2010). 

Essa levedura tem sido amplamente utilizada em aplicações biotecnológicas, 

por apresentar algumas vantagens, tais como habilidade em crescer sobre ampla 

variedade de substratos e termotolerância (capacidade de crescimento de até 52 ° C), 

capacidade de assimilação de açúcares essenciais, como a lactose e a inulina, taxa 

de crescimento extremamente rápido, com tempos de geração típicos de 70 minutos 

e alta capacidade secretória (FONSECA et al., 2008; LANE & MORRISSEY, 2010). 

Somando-se a isso, tem como outras propriedades a produção de enzimas 

(inulinases, þ-galactosidase, a-galactosidase, þ- xilosidase e celulase), ser fonte de 

proteína para alimentação animal ou humana, compostos de aromatizantes e de 

etanol, redução do teor de lactose em alimentos, produção de bioingredientes de soro 

de queijo, biorremediação, pode ser usado como um agente anticolesterolêmico e 

como um vetor para a produção de proteína heteróloga (COSTA, 2011; JEONG et al., 

2012). 

Essa espécie de levedura tem recebido bastante destaque na produção de 

bioetanol a partir de materiais lignocelulósicos, principalmente no processo de 

sacarificação (transformação de açúcares não fermentescíveis em fermentescíveis, 

normalmente realizada por enzimas) e fermentação (transformação de açúcar em 

etanol pela capacidade de crescer e fermentar, com bons rendimentos, em 

temperaturas acima de 40 °C) simultaneamente, em que os dois processos ocorrem 
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em uma única etapa. A sacarificação enzimática exige uma temperatura em torno de 

50 °C e a maioria das leveduras fermentativas tem temperatura ideal entre 30 e 37 °C 

(ALVIRA et al., 2010).  

K. marxianus é constantemente presente em produtos lácteos, mas também 

pode estar implicada em infecções em humanos como foram relatados em estudos 

nos quais isolou-se essa espécie de amostras de sangue de infecções sanguíneas 

em pacientes pediátricos e idosos (fungemia) (GOMEZ-LOPEZ, et al. 2010; TAJ-

ALDEEN, et al; 2014). Outro gênero bastante presente em derivados do leite que 

também pode causar infecções pouco comuns é o Pichia, o qual também foi isolado 

de pacientes com fungemia (TAJ-ALDEEN, et al. 2014; CASSAGNE, et al. 2016). 

Esses agentes patogênicos encontrados no leite podem causar vários 

sintomas, como náuseas, vômitos, febre, fezes diarreicas e até casos graves com 

mortes. Vários surtos de doenças transmitidas por alimentos associadas ao consumo 

de produtos lácteos têm sido documentados (RYAN, et al., 1987; UPTON & COIA, 

1994; SILVA et al., 2010). 

Considerando-se que o leite é um meio propício para o desenvolvimento de 

micro-organismos, ele deve ser resfriado logo após a ordenha e consumido em até 24 

horas, prática que não é seguida à risca na rotina comercial brasileira. A temperatura 

constitui um dos principais parâmetros responsáveis pelo controle do crescimento e 

da velocidade de multiplicação microbiana. Por isso, exerce ação seletiva sobre os 

micro-organismos do alimento, retardando o seu crescimento se for suficientemente 

baixa. No entanto existem micro-organismos psicrófilos produtores de lipases e 

proteases termoestáveis que não são destruídas após a pasteurização. As 

Pseudomonas, as flavobactérias, as Alcaligenes spp. são produtoras de lipases, as 

quais geram ácidos graxos de cadeia média partir de triglicerídeos do leite, conferindo 

sabor rançoso desagradável além de odor característico. Para se manter a qualidade 

do leite após a ordenha, deve-se tomar uma série de cuidados, como proceder a 

pasteurização o mais rápido possível (BEHMER, 1991; FORSYTHE, 2007, MENEZES 

et al., 2014). 

No entanto, se o leite tiver alta concentrações de micro-organismos antes da 

pasteurização, a ação residual das enzimas durante a estocagem resulta na redução 

do tempo disponível para o consumo. Essas enzimas hidrolisam as proteínas do leite 

gerando peptídeos que o azedam, dentre elas, principalmente proteases produzidas 

pelos gêneros Pseudomonas, Aeromonas, Serratia e Bacillus (FORSYTHE, 2007). 
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Ainda existem micro-organismos que sobrevivem aos processos de 

pasteurização, são chamados de termoduricos, os mais conhecidos são Streptococus 

thermophilus, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus e Microbacteruim lactium, 

além de esporos de B. subitilis e B. cereus (FORSYTHE, 2007). 

A elevada proporção de casos de mastite no rebanho leiteiro, ao lado da 

deficiência na higiene na ordenha constitui uma das principais causas da produção de 

leite exibir elevados teores de patógenos (MENEZES et al., 2014). 

 

 

2.1.2 Controle de Qualidade  

 

 

Atualmente a legislação brasileira exige vários parâmetros para avaliar a 

qualidade do leite e a saúde do úbere, sendo um deles a Contagem de Células 

Somáticas (CCS) (SCHUKKEN et al., 2003; BRASIL, 2011). O estado de infecção é o 

principal fator responsável pelo número elevado de CCS, no entanto, vários fatores 

como idade, ordem de parto, período de lactação, mês e estação do ano podem 

influenciar a variação da CCS de vacas em lactação (HARMON, 1994).  

A legislação brasileira ainda permite até 480.000 células somáticas/mL no leite 

in natura refrigerado tipo A e até 600.000 células somáticas/mL no leite in natura 

refrigerado (BRASIL, 2011), mesmo que o limite de 200.000 células somáticas/ml 

tenha sido o parâmetro mais indicado para estimar infecções intramamárias. Essa 

contagem é um parâmetro utilizado para monitorar a dinâmica da mastite nos 

rebanhos leiteiros, já que um valor acima de 200.000 células/mL acarreta mudanças 

nos componentes principais, como gordura, proteína e lactose, além de minerais e 

enzimas (SANTOS & FONSECA, 2007). 

A elevação da CCS, quando ocasionados por patógenos, tem como principais 

isolados nas amostras de leite S. agalactiae, S. aureus e outros Streptococcus spp. 

(SOUZA et al., 2009).  

Além da CCS, a Contagem Bacteriana Total (CBT) é outra análise utilizada para 

verificar a qualidade do leite, a qual é feita pela contagem do número de colônias 

presentes em uma amostra de leite, através de diluições decimais seriadas. O 

resultado final é expresso em UFC/mL e está relacionada tanto com a carga 

bacteriana inicial do leite, quanto com a taxa de multiplicação dos micro-organismos 

durante o armazenamento. Na legislação brasileira a CBT permitida é de 1x104 
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UFC/mL para leite in natura refrigerado tipo A, 1x103 UFC/mL para leite pasteurizado 

tipo A e 6x105 UFC/mL para leite in natura refrigerado (BRASIL, 2011).  

A contaminação microbiana do leite in natura sofre influência de vários fatores, 

como saúde da glândula mamária, higiene de ordenha, ambiente em que a vaca fica 

alojada, boas práticas de ordenha, qualidade da água utilizada, assim como 

temperatura e o tempo de armazenagem, sendo que esses últimos estão relacionados 

diretamente à taxa de multiplicação dos micro-organismos presentes no leite 

(SANTOS & FONSECA, 2007). 

Um dos principais grupos de micro-organismos indicadores de qualidade do 

leite são as bactérias do grupo coliformes. Este grupo é dividido entre coliformes totais 

e coliformes termo tolerantes (MORELLI, 2008). Os coliformes totais abrangem 

bactérias que apresentam a capacidade de fermentar a lactose à 30°C, mediante 

produção de gases, e são representados por mais de 20 espécies, sendo algumas 

encontradas no trato gastrointestinal de humanos e de animais, como é o caso da 

Escherichia coli (ROSA, 2012). Os coliformes termos tolerantes, também chamados 

de fecais, caracterizam-se pela capacidade de fermentar a lactose produzindo ácido 

e gás à temperatura de 45°C. A presença desses micro-organismos está associada a 

materiais de origem fecal e é indicadora de condições insatisfatórias de higiene 

(PADUA, 2013).  

O patógeno bacteriano Salmonella spp. é um dos principais agentes 

causadores de infecção alimentar no mundo, não é permitido no leite já tratado 

termicamente. A infecção causada por S. entérica pode provocar desordens distintas 

em seres humanos, sendo exemplos a enterite não-tifoide e a febre tifoide, sua 

transmissão é via fecal-oral, após a ingestão de alimentos de origem animal, como 

carnes, ovos e leite contaminados por fezes humanas (LEVINSON, 2010). 

Embora a legislação brasileira tenha passado por melhorias, pela exigência de 

análises diárias de gordura, acidez titulável, densidade relativa, índice de 

congelamento, sólidos não gordurosos e alizarol, ainda é considerada pouco exigente 

quanto à qualidade microbiológica do leite. Isso deve-se ao fato de que só se 

considera que o leite foi obtido em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias 

quando a contagem bacteriana total exceder a 105 UFC/mL que é bastante elevada 

(JAY, 2005; BRASIL, 2011). Somando-se a isso a ausência de um valor de referência 

para a quantidade máxima de fungos filamentosos e leveduras ressalta a importância 

de aprimorar a fiscalização. 
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2.1.3 Pasteurização e fervura 

 

 

Historicamente conhecido, o tratamento térmico desenvolvido por Louis 

Pasteur, em 1864, por isso denominado pasteurização, foi um método utilizado para 

prevenção da perda da qualidade dos vinhos, destruindo pelo calor bactérias capazes 

de deteriorar esta bebida. Corresponde a um processo térmico e tem como objetivo 

eliminar os micro-organismos patogênicos não esporulados, bem como reduzir 

significativamente a microbiota deteriorante, provocando mínimas alterações na sua 

composição química. Consiste no aquecimento do produto a uma dada temperatura, 

num determinado tempo, seguido de um choque térmico por resfriamento brusco, que 

elimina os micro-organismos termossensívies, aumentando assim a vida útil do leite, 

sem alteração sensível da sua composição nutricional e sensorial (LEITE et al., 2002; 

VENTURINI, 2007; TONDO & BARTZ, 2011). 

Esse método reduz o número de micro-organismos presentes, mas não 

assegura a esterilização, daí a necessidade de manter o leite em baixas temperaturas 

(efeito microbiostático) (ALTERTHUM & CARVALHAL,1999). 

Para o leite ser destinado ao consumo humano é necessária a realização de 

diversos processos na sua fabricação, sendo um deles a pasteurização, há dois tipos 

de pasteurização: a lenta e a rápida. O primeiro tratamento tem sido realizado nas 

indústrias, aplicando-se ao produto a temperatura de 72°C a 75°C, pelo tempo de 15 

a 20 segundos (pasteurização com temperaturas altas (High Temperature, Short Time 

– HTST), conhecida como rápida. O leite também pode ser pasteurizado com 

temperaturas mais baixas (63°C a 65°C), por 30 minutos; esse tratamento tem sido 

chamado de pasteurização com temperatura baixa e tempo longo (Low Temperature, 

Long Time –LTLT), lenta (BRASIL, 1997; VENTURINI, 2007). 

Segundo a Instrução Normativa n0 62 de 2011, o leite pasteurizado é 

considerado impróprio para o consumo humano quando a amostra produzida e 

analisada tenha uma Contagem Padrão em Placas (CPP) acima de 1 x 105 UFC/mL 

ou se existir a presença de Salmonella (BRASIL, 2011).  

Outro tratamento térmico que pode ser utilizado é a a fervura , a qual promove 

redução da quantidade de micro-organismos presentes no leite, embora provoque 

alterações em sua constituição físico-química. Este procedimento é realizado por até 

15 minutos, e destrói todas as formas vegetativas de patógenos, muitos vírus, fungos, 

embora não seja eficaz para todos os endósporos (ALTERTHUM & CARVALHAL, 
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1999). 

Embora exista a proibição legal imposta à comercialização do leite in natura no 

Brasil (Lei nº 1.283 de 18/12/1950 e Decreto número 30.691 de 29/03/1952), a venda 

deste tipo de leite tem sido amplamente realizada na periferia da cidade de São Paulo, 

e em diversas cidades do interior, muitas das quais com elevado nível socioeconômico 

e cultural (QUEIROZ, 1995). Fato semelhante ocorre também na Região 

metropolitana de Natal. 

 

 

2. 2 MASTITES 

 

A mastite é um processo inflamatório da glândula mamária da vaca 

acompanhado de danos ao epitélio glandular, o que reduz a produção de leite, altera 

a composição e eleva CCS. Este processo normalmente é de natureza infecciosa, e 

resulta principalmente da penetração de micro-organismos através do canal da teta, 

com mais frequência bactérias, mas também fungos filamentosos, leveduras, e, mais 

raramente, vírus também podem estar etiologicamente envolvidos (SCHALM et al., 

1971; COSTA, 1998; SANTOS; FONSECA, 2007, MENEZES et al., 2014).  

O dano causado pela inflamação proporciona perdas econômicas decorrentes 

da dificuldade de ordenha, redução da produção de leite (em até 70%), gastos com 

medicamentos e assistência veterinária (8%), descarte de animais (14 %) e de leite 

contaminado após tratamento (8 %) (PHILPOT, 1984). A mastite bovina é considerada 

como a maior causa de prejuízos à criação de vaca leiteira, por ocasionar perdas 

proporcionadas pela queda na produção, perda de qualidade do leite, gastos com 

tratamento do gado. Os fungos, embora menos estudados, são também agentes 

importantes como causadores da mastite bovina, desempenhando papel de 

relevância na etiologia dessa doença (LANGONI et al.,1997; SPANAMBERG et al., 

2008). 

Os micro-organismos causadores de mastite foram convencionalmente 

classificados quanto à sua origem e pelo modo de transmissão em dois grupos: 

contagiosos ou ambientais. Os organismos contagiosos são considerados adaptados 

à sobrevivência dentro do hospedeiro, em particular na glândula mamária, são 

transmitidos principalmente durante a ordenha, sendo denominados “vaca-

dependentes”, presentes no corpo do animal com ou sem mastite (CRUZ, 1985). 

Nesse grupo estão incluídos: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 
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Corynebacterium bovis, Staphylococcus aureus e outros estafilococos. Esses micro-

organismos estabelecem infecções subclínicas, geralmente manifestadas pelo 

aumento na CCS, e a transmissão entre os animais ocorre no momento da ordenha. 

Desta forma, a presença de micro-organismos contagiosos em amostras de leite 

oriundas do tanque de refrigeração constitui um forte indicador de ocorrência de 

infecção intramamária por estes agentes em animais do rebanho (RADOSTITS, 1994, 

MENEZES et al., 2014).  

Os patógenos ambientais, ubiquitários, presentes no ar, água, cama e fezes, 

são descritos como oportunistas, não sobrevivem dentro do hospedeiro, 

desencadeiam a resposta imune e são eliminados. Os mais importantes são bactérias 

do grupo Enterobacteriacae (Escherichia coli, Klebsiella spp., entre outros), os fungos 

filamentosos e as leveduras, algas do gênero Prototheca, Arcanobacterium pyogenes 

(REBHUN, 1995) e Streptococcus uberis. Já a bactéria S. dysgalactiae pode se 

comportar tanto como um patógeno contagioso, quanto ambiental (RADOSTITS; 

LESLIE; FETROW, 1994) 

Mesmo sem a presença de mastite animal, pode-se encontrar níveis elevados 

de micro-organismos no leite após a ordenha, uma vez que já foi comprovado que 

altos níveis de agentes podem ocorrer nos leites armazenados nos tanques de 

refrigeração independentemente da ocorrência de mastite no rebanho (COUSINS & 

BRAMLEY, 1981). 

As bactérias, fungos e algas são capazes de ocasionar a mastite, sendo as 

bactérias os agentes isolados com maior frequência (COSTA, 1991). Porém, cada vez 

mais a literatura registra casos esporádicos de micro-organismos ubiquitários, entre 

os quais se destacam as leveduras e os fungos filamentosos. As leveduras são os 

fungos que mais frequentemente estão relacionados às infecções fúngicas da 

glândula mamária em animais produtores de leite, embora os fungos filamentosos 

estejam amplamente distribuídos na natureza, eles são apenas esporadicamente 

isolados de casos de mastite (SPANAMBERG et al., 2009). 

Os agentes envolvidos na mastite micótica vivem no ambiente dos animais 

leiteiros, tais como na pele do teto, nas mãos dos ordenadores e em vários substratos 

orgânicos (RICHARD et al., 1980). Este tipo de mastite ocorre sob a forma de surtos 

ou de casos clínicos isolados, em vários animais, geralmente de curta duração, 

frequentemente com manifestação aguda e com maior concentração nos momentos 

do pré ou pós-parto imediato (CARBON, 1968).  

Como já relatado essa, infecção ocorre sob a forma de surtos localizados e/ou 
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após tratamento com antimicrobianos e são classificadas como primária ou 

secundária. A mastite primária ocorre espontaneamente, não é precedida por infecção 

bacteriana e/ou de tratamento com antimicrobianos, e é mais diagnosticada durante 

as primeiras semanas de lactação. Já a mastite micótica secundária, que é a forma 

clínica mais encontrada, se desenvolve após a administração de antimicrobiano 

intramamário para tratamento ou prevenção de casos de mastite bacteriana 

(CHAHOTA et al., 2001). 

Atualmente, o estudo das micoses nos animais e no homem adquire uma 

importância cada vez maior devido ao fato de que muitas espécies de leveduras, e 

fungos filamentosos, anteriormente consideradas não-patogênicas, têm atuado como 

agentes oportunistas, causando enfermidades nos hospedeiros principalmente 

idosos, crianças e imunossuprimidos (RUZ-PEREZ et al., 2004; SPANAMBERG et al., 

2004). 

Os principais gêneros de fungos envolvidos são Candida. e Cryptococcus, além 

de outros como Geotrichum, Pichia e Trichosporon, Rhodotorula , Aspergillus. Nas 

vacas em lactação, assim como ocorre em todos os casos de infecção da glândula 

mamária, a inoculação desse agentes pode ocorrer por via ascendente (via canal do 

teto) ou a partir de traumatismos cutâneos no teto e/ou no úbere (KUO & CHANG, 

1993; LAGNEAU et al., 1996; KRUKOWSKI et al., 2000). 

Fatores associados a produção e ao processo de criação empregados, como 

sistema intensivo ou extensivo tipo de ordenha (mecânica ou manual), além de outros 

fatores relativos à higiene de equipamentos e instalações utilizados, influenciam o 

aparecimento da enfermidade. Podem ser citados vários aspectos negativos que 

influenciam o aparecimento de mastite micótica, entre eles o mau funcionamento do 

sistema de ordenha, o manejo inadequado da ordenha, a falta de higiene e a limpeza 

das instalações e dos equipamentos, além do uso prolongado de terapia 

antimicrobiana por via intramamária (RUZ-PEREZ et al., 2004; YAMAMURA et al., 

2007). 

A contaminação dos equipamentos da ordenha por estes micro-organismos 

pode levar à ocorrência de infecções em um grande número de animais. Normalmente 

os casos de mastite micótica ocorrem de maneira isolada, e também pode ocasionar 

a contaminação do leite. Os fungos podem estar presentes como contaminantes de 

medicamentos, diluentes de antibióticos, na água de lavagem dos equipamentos de 

ordenha ou ainda, nas mãos do ordenador (CRUZ, 1985). 

O gênero Trichosporon pode indicar falta de higiene nas instalações e dos 
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equipamentos durante a obtenção e o processamento do leite e produtos lácteos 

(WESSTAL & FILTENBORG, 1998). Já houve relato da ocorrência de mastites clínica 

e subclínicas causadas por Trichosporon beigelli em rebanho leiteiro no Estado de 

São Paulo (VICTORIA & LANGONI, 2006). Por outro lado, em outros trabalhos 

desenvolvidos com leite bovino e caprino in natura no Rio Grande do Sul, espécies de 

Trichosporon foram encontradas em baixa frequência e não associadas à mastite, 

mas sim pela falta de higiene nas etapas de processamento do leite (SPANAMBERG 

et al., 2004, SPANAMBERG et al., 2006).  

Um dos principais agentes que causam a mastite são as Candida spp. vivem 

normalmente em saprobiose, presentes na natureza se alimentando de matéria 

orgânica em decomposição ou em relações comensais com micro-organismos vivos, 

mas em circunstâncias propícias podem desenvolver seu potencial patogênico. 

Normalmente, a presença de Candida spp. no leite ocorre sem patogenia associada, 

embora possa causar mastite nas formas subclínica, clínica ou crônica (WAWRON & 

SZCZUBIAL, 2001).  

A gravidade da infecção é variável, quando é elevada acarreta queda da 

produção de leite rapidamente, além de causar alterações macroscópicas no leite com 

formação de flocos e grumos (CARBON, 1968). A incidência de mastites micóticas em 

bovinos vem aumentando nos últimos anos, coincidindo com a maior utilização de 

antibióticos para o combate às mastites bacterianas. Eliminadas as bactérias, o fungo 

torna-se livre do competidor e invade o tecido lesado do úbere (CRUZ, 1995). 

A espécie mais frequentemente isolada e descrita em casos de mastite micótica 

é a espécie Candida albicans, integrante normal da microbiota gastrintestinal dos 

mamíferos (ODDS, 1988). A capacidade de virulência para causar infecção já foi 

demonstrada a partir de inoculações experimentais, por via intramamária em ovelhas 

e cabras. Mesmo sem o uso prévio de terapia antimicrobiana e na ausência de fatores 

imunossupressores, ocorreu o desenvolvimento de um quadro inicialmente agudo e 

purulento, que gradualmente tornou-se crônico, não-purulento e com formação de 

granulomas. As lesões são restritas aos quartos mamários inoculados, sem 

disseminação aos outros quartos e aos outros órgãos do corpo, mesmo assim a queda 

na produção leiteira é rápida, podendo até ocorrer agalaxia com lesões teciduais que 

podem ser extensas e irreversíveis (CARBON, 1968). 

Outros autores também apontaram o gênero Candida como principal agente de 

mastite de origem fúngica (FERREIRO et al., 1985). Langoni et al. (1997) analisaram 

8752 amostras de leite bovino, tendo isolado Candida albicans em 3,6 % das mastites 
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subclínicas e em 4,03 % das mastites clínicas. 

Clinicamente essas mastites, de um modo geral, são semelhantes às mastites 

bacterianas, sendo a sintomatologia variável, podendo acometer um ou mais quartos 

mamários. O desenvolvimento do processo infeccioso, em muitos casos, é gradual, 

com os linfonodos supramamários e ilíacos tornando-se enfartados, ocorrendo edema 

no úbere e na região do períneo. Com estas intercorrências a produção de leite diminui 

de maneira drástica. Para exame laboratorial o leite colhido apresenta características 

variáveis, de acordo com o agente etiológico e com o estágio da infecção, podendo 

apresentar-se de cor cinza ou amarelada, com uma consistência mucilaginosa na 

mastite criptocócica (CRUZ, 1995). 

Relatou-se que determinadas leveduras, como espécies Candida., ocorrem 

como agentes de mastite mais frequentemente em animais submetidos a estresse, 

que apresentam imunossupressão ou tratados com antibioticoterapia prolongada 

(KIRK & BARTLETT, 1986). 

Estudos indicam a participação de espécies não-albicans cada vez mais 

associadas a patologias da glândula mamária (OLIVEIRA et al., 2001; CRAWSHAW 

et al., 2005), principalmente de espécies como Candida tropicalis, C. guilliermondii, C. 

luzitanae, C.kefyr, C. rugosa, C. catenulata, C. zeylanoides, C. lambica e C. 

inconspicua (LOKEN et al., 1959; LAGNEAU et al., 1996; COSTA et al., 1993; 

SWINNE et al., 1997; SANTOS & MARIN, 2005). Inoculações experimentais de 

Candida tropicalis em vacas demonstraram elevada patogenicidade desta levedura 

para a glândula mamária (KUO, 1993). 

Espécies normalmente consideradas não-patogênicas podem, em condições 

propícias, causar danos à glândula mamária isso foi confirmado por um estudo 

realizado no Rio Grande do Sul (SPANAMBERG et al., 2008), a identificação de 

espécies como Candida anaseri, C. caseynolitica, C. saitoana e C. sorbophila confirma 

a variada gama etiológica potencialmente presente no leite.  

No Brasil, no Estado de São Paulo, o isolamento de C. albicans ocorreu em 

8,9% de 260 amostras leite de vacas com mastite (SANTOS & MARIN, 2005). No Rio 

Grande do Sul, FERREIRO et al. (1985) detectaram, em 896 amostras de leite 

mamítico, a presença de Candida spp. em 1,3% da amostragem, das quais 0,9% eram 

Candida albicans. Posteriormente, outro estudo no mesmo Estado não detectou a 

presença de C. albicans no leite de animais com mastite clínica e subclínica, apesar 

de as espécies do gênero Candida representarem 37,9% dos isolados fúngicos 

(SPANAMBERG et al., 2008). Em outra pesquisa realizada em São Paulo, com 2.078 
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amostras de leite de quartos normais e de quartos infectados, foi observado que 

10,0% (208) correspondiam a leveduras, sendo 3,2% (66) pertencentes ao gênero 

Candida (COSTA et al., 1993). 

Outros países também têm essa preocupação na pesquisa de leveduras que 

causam infecções que afetam a produção leiteira. Nos Estados Unidos da América 

houve o cultivo de 91 isolados do leite de animais com mastite clínica e subclínica, 

com predominância de leveduras do gênero Candida (78%), principalmente Candida 

tropicalis e Candida rugosa. Ainda nesse estudo, espécies como Candida tropicalis, 

C. rugosa, C. parapsilosis e Cryptococcus lactativorus foram utilizadas em estudos 

experimentais de patogenicidade na glândula mamária, com a observação do 

desencadeamento da enfermidade em todos os quartos inoculados e a cura 

espontânea do quadro de mastite de 10 a 30 dias após a inoculação (RICHARD et al, 

1980). 

Na Europa, em especial na Dinamarca, um estudo que a partir de 2.896 

amostras, obtiveram 45 isolados, entre os quais Candida kefir, C. krusey, C. 

catenulata, C. rugosa, C. tropicalis, C. valida e Geotrichum capitatum, além da alga 

Prototheca zopfii (AALBAEK et al.,1994). Em outro pais, na Polônia, isolaram diversas 

espécies de Candida, Rhodotorula e Trichosporon no leite coletado de 172 vacas com 

mastite clínica e subclínica (KRUKOWSKI et al., 2000). 

 

 

2.3. INFECÇÕES DE Candida spp. EM HUMANOS 

 

 

2.3.1 Epidemiologia 

 

 

As leveduras do gênero Candida exibem grande importância, pela alta 

frequência com que infectam hospedeiro humano. São patógenos oportunistas, pois 

possuem, em geral, virulência baixa ou limitada, colonizam de forma assintomática as 

superfícies mucosas e são bem adaptados ao organismo, em 70% da população está 

presente nos tratos gastrointestinal e geniturinário (GHANNOUM; RADWAN, 1990; 

COLOMBO; GIMARÃES, 2003; MORAGUES et al., 2003; KABIR HUSSAIN; 

AHAMAD, 2012). 
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A frequência das infecções por espécies de Candida vem aumentando 

mundialmente devido a uma multiplicidade de fatores predisponentes que facilitam a 

conversão da forma comensal para a parasitária (SAMARANAYAKE et al., 2001). 

Dentre esses fatores predisponentes tem-se a imunossupressão causada pela AIDS, 

pacientes nos quais a candidíase acomete durante a vida aproximadamente 90% dos 

indivíduos acometidos por essa enfermidade, os quais possuem um arsenal 

terapêutico reduzido para o tratamento das infecções, devido ao uso de vários 

medicamentos acarretando na seleção de micro-organismos resistentes 

(SANGUINETTI et al., 2015). 

Além disso, os pacientes em tratamento quimioterápico ou radioterapia, 

principalmente de cabeça e pescoço, estão mais propensos a desenvolverem a forma 

de candidíase eritromatosa e pseudomembranosa, assim também como os 

transplantados de medula óssea ou de outros órgãos, com imunossupressão 

associada a leucopenia, aumentam de forma geral as infecções por essas leveduras 

(FREITAS et al., 2015). Outros fatores predisponentes são a diabetes e a obesidade, 

duas doenças metabólicas crônicas, principalmente a associação das duas, pelo fato 

da principal fonte de alimentação dessas leveduras ser a aquisição de fontes de 

carboidratos do meio, nutriente presente em grande quantidade nos pacientes com a 

glicemia não controlada (SHENOY et al., 2014) 

Espécies pertencentes ao gênero Candida foram indicadas recentemente por 

análises de vários bancos de dados e pesquisas de estudos científicos, como a 

terceira mais comum causa mundialmente de infecção nosocomial, isoladas da 

corrente sanguínea, podendo ser um dado subestimado, pelo fato de ocorrer culturas 

falso negativas em geralmente 30-50% de investigações clínicas. Isso também 

decorre pelo uso profilático ou o tratamento empírico com antifúngicos azólicos, 

limitando a capacidade de confirmação de casos de candidíases disseminadas. É 

motivo de preocupação a incidência de disseminação desses agentes para órgãos 

estéreis que tem aumentado nas duas últimas décadas (SANGUINETTI et al., 2015). 

Dentre as espécies do gênero, C. albicans é indubitavelmente a mais 

comumente isolada de infecções superficiais e invasivas, causa candidíase em 

inúmeros sítios anatômicos, havendo recentemente aumento na incidência de 

candidemia (TANG H-JEN et al., 2015). É a espécie da qual tem-se maior relato 

acerca da patogenia, devido à diversidade de fatores de virulência descobertos 

(COLOMBO & GIMARÃES, 2003; MAGEE, 2005). 
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2.3.2 Importância clínica 

 

 

As candidíases se desenvolvem quando há uma ruptura no equilíbrio normal 

da microbiota ou o sistema imune do indivíduo, com o número ou a função reduzida 

dos leucócitos polimorfonucleares circulantes. Considerando essas situações, as 

espécies do gênero Candida tendem a causar manifestações agressivas, tornando-se 

patogênicas. Quanto à origem, podem ser endógenas, quando oriundas da microbiota; 

ou exógenas, como doenças sexualmente transmissíveis (NAGLIK; CHALLACOMBE; 

HUBE, 2003; MONGE et al., 2006). 

As candidíases podem ser classificadas em dois tipos: as que acometem as 

mucosas (candidiase mucocutânea e candidíase cutânea) e as sistêmicas (GOZALBO 

et al., 2004; PFALLER et al., 2007; SCHELENZ et al., 2008).  

As candidíases mucocutâneas envolvem a cavidade oral e o canal vaginal 

(KONEMAN et al, 2012). Entre as mulheres, por exemplo, observa-se que cerca de 

75% sofrem pelo menos uma vez na vida infecção vaginal por espécies de Candida 

(KABIR et al., 2012). As candidíases cutâneas envolvem áreas intertigiosas úmidas, 

como os espaços interdigitais, abaixo das mamas, virilha e pregas das axilas 

(KONEMAN et al., 2012). Dentre as candidíases que acometem as mucosas, entre as 

mulheres “saudáveis”, a que possui a maior prevalência é a candidíase vulvovaginal 

(CVV) caracterizando-se como um processo infeccioso e/ou inflamatório da vulva e 

vagina, causado por leveduras que habitam ou passam a habitar a mucosa vaginal 

(FERRER, 2000; MEDLING & SEEBACHER, 2003; ROSA & RUMEL, 2004). 

As candidíases sistêmicas ocorrem principalmente em pacientes com doenças 

debilitantes, imunossupressoras, neoplasias e após transplante de órgãos. Nos 

últimos anos, as candidíases hematogênicas têm sido documentadas como a terceira 

maior causa de infecções na corrente sanguínea (SHIBATA et al., 2012). A candidíase 

do trato urinário pode surgir de infecções ascendentes da bexiga ou de uma infecção 

hematogênica. A endocardite causada por Candida é relatada principalmente após 

episódios de uso constante de cateteres de demora e uso indiscriminado de 

antibióticos e corticosteroides (KONEMAN et al., 2012).  
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2.3.3 Mecanismos de resistência aos antifúngicos. 

 

 

Um fato preocupante é o desenvolvimento de resistência a drogas por vários 

mecanismos já documentados, relacionando mutações nos transportadores que 

permitem a entrada da droga na célula da levedura; conversão intracelular do 

medicamento, levando a diminuição do seu o potencial efeito; alterações moleculares 

dos alvos dos antifúngicos e utilização de rotas metabólicas alternativas (HOPE et al., 

2004; SANGLARD et al., 2009). 

Vários estudos apontam a falta de efetividade das drogas comumente usadas 

para o tratamento de candidíases geradas pela infecção com C. albicans. Por 

exemplo, drogas como fluocitosina, fluconazol, anfotericina B e caspofungina, já se 

verificou a existência de diferentes mecanismos desenvolvidos pela levedura 

acarretando a resistência a esses antifúngicos, havendo a seleção de cepas 

multirresistentes (SANGLARD et al., 2009; LAMB et al., 2000; MORSCHHAUSER, 

2010). 

A grande maioria dos antifúngicos disponíveis no uso clínico tem como alvo o 

ergosterol (presente na membrana celular), a biossíntese do ergosterol ou a de (1,3) 

–β-D-glucano, o principal componente presente na parede celular do fungo (SHAPIRO 

et al., 2011).  

Dentre as classes de antifúngicos os azólicos (imidazois e triazóis) são os mais 

utilizados para a terapêutica, principalmente os quatro triazólicos disponíveis, 

fluconazol, itraconazol, variconazol e posaconazol. Essa classe tem como função agir 

na biossíntese do ergosterol, bloqueando a sua produção e gerando, como resíduo, 

um esterol tóxico que quando adicionado a membrana celular da levedura não cumpre 

a função normal, gera um estresse nessa estrutura acarretando no rompimento da 

célula. Os azólicos tem a ação fungistática contra as espécies de Candida, o que 

possibilita a seleção de populações resistentes a essa droga, quando se faz um 

tratamento empírico (COWEN et al., 2008). A resistência da C. albicans a essa classe 

de drogas se dá pela expressão de Ddr1 e 2, dois transportadores de drogas, além de 

MFS (Major Superfamily Facilitador) e do gene mdr1 (SANGLARD et al., 2009). 

Outra classe de antifúngicos utilizados há mais de 50 anos, compreende a dos 

polienos (com natureza anfipática). Estes ligam-se fortemente ao ergosterol criando 

um complexo droga-ergosterol, formando um canal na membrana do fungo. Com isso, 
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gera a perda de íons como potássio, destruindo o gradiente eletrolítico. O agente mais 

utilizado atualmente contra as candidíases disseminadas é a anfotericina B 

lipossomal, formulação na qual há reduzida toxidade para as células do hospedeiro, 

uma vez que essa classe medicamentosa demonstra toxidade renal e em outros 

órgãos. Isso decorre pela semelhança entre o ergosterol fúngico e o colesterol das 

células humanas. Tem ação fungicida e é considerada padrão ouro contra infecções 

fúngicas graves (OSTROSKY-ZEICHNER et al., 2010). 

A classe mais recente de antifúngicos em décadas são as equinocandinas, que 

agem na síntese da parede celular fúngica, por impedirem, competitivamente, a 

enzima (1,3) -β-D- glucano, essencial para a ligação dos polissacarídeos de parede, 

resultando na perda da integridade e estresse na parede celular do fungo. Essas 

drogas são especificas e seguras para o tratamento, já que tem como alvo uma 

estrutura presente apenas na célula fúngica. Tem ação fungicida contra as leveduras, 

no entanto ocorre resistência por mecanismo de alteração de alvo desenvolvidas por 

mutações genéticas (DENNING, 2003; SANGLARD, 2009; MORSCHHAUSER 

OSTROSKY-ZEICHNER et al., 2010).  

 

 

2.3.4 Patogênese: fatores de virulência da Candida albicans 

 

A capacidade da C. albicans infectar diversos nichos no hospedeiro se deve a 

presença de fatores de virulência que possibilitam a mudança de interação: 

inicialmente como uma relação comensal durante o período de colonização, e 

posteriormente o desenvolvimento da infecção desencadeada pelo rompimento do 

equilíbrio parasita hospedeiro, tendo como uns dos principais fatores a transição entre 

a forma de levedura para a filamentosa (ODDS et al.,1985; DODGSON et al., 2004; 

HOPE et al., 2004; FLORENT et al., 2009). Adicionando-se a esse fator, 

tigmotropismo, expressão de invasinas e adesinas, secreção de enzimas hidrolíticas, 

a capacidade de se adaptar e/ou modificar o meio onde está, adequando-se ao pH e 

outros metabólicos, além de apresentarem uma ótima habilidade de adquirir nutrientes 

do meio, podem ser considerados essenciais para o desencadeamento do processo 

patogênico (NICHOLLS et al., 2011). 

Em relação a sua morfologia, o pH é um dos importantes fatores para a 

transição para a estrutura de pseudo-hifas, sendo que em meios ácidos (pH <6,0) as 
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células crescem em formato leveduriforme e em meios básicos (pH >7,0), ocorre a 

indução para a formação de hifas. Essas leveduras também tem a capacidade de 

mediar o pH do meio, pela secreção de substâncias alcalinas que podem aumentar o 

pH no local onde estão, facilitando a transição de forma. Somando-se a isso, a falta 

de nutrientes no meio, temperatura, concentração de CO2 e a produção de moléculas 

“quórum sensing” como dodecanol, também podem determinar a sua forma, 

ocorrendo crescimento na forma leveduriforme em alta densidade celular. Vem sendo 

indicado, que o crescimento de hifas tem a potencialidade mais virulenta, e as 

leveduriformes são mais invasivas. (ALBUQUERQUE & CASADEVALL, 2012). 

Considerando sua aderência a outros micro-organismos e a outras leveduras, 

como também a superfícies inanimadas a C. albicans, é determinada principalmente 

por proteínas adesinas Als, uma família de proteínas possuindo oito membros 

codificadas pela sequência aglutinina-like, nesta sequência estão os genes que 

codificam glicosefosfatidilinositol ligadas as glicoproteínas de membrana. Outra 

importante proteína é a Hwpl que serve de substrato para transglutaminases dos seres 

humanos, facilitando a ligação da hifa a células hospedeiras (ZHU & FILLER, 2010; 

MAYER; WILSON; HUBE; 2013). 

Para invadir a célula do hospedeiro, esse microrganismo pode utilizar dois tipos 

de mecanismos: por penetração ativa, facilitada pela produção de hidrolases 

(proteases, fosfolipases e lipases) que induzem danos às células do hospedeiro 

(NAGLIK et al, 2004); ou a indução da endocitose, sendo este mecanismo mediado 

por proteínas da superfície da levedura denominadas invasinas, principalmente por 

Als3 e Ssa1 que interferem na ligação com caderinas, presentes nas células do 

hospedeiro. Essas proteínas também são importantes para a formação do biofilme, 

outro importante fator de virulência. O biofilme auxilia na fixação em superfícies 

sólidas, como em anel dental, valvas cardíacas e dispositivos médicos (MAYER; 

WILSON; HUBE, 2013). 

A expressão do biofilme é correlacionada a um alto grau de resistência a 

drogas, uma vez que possivelmente ocorre pouca penetração da droga dentro do 

biofilme (KABIR et al., 2012) dificultando a ação dos antifúngicos. Esse fato é aliado a 

transcrição de bombas de efluxo de medicamentos. A formação de biofilme ocorre por 

um processo sequencial que envolve aderência das células ao substrato, proliferação, 

formação de hifas na superfície do biofilme e acumulação da matriz extracelular, 

propiciando a proteção necessária para a multiplicação e liberação das leveduras do 

complexo biofilme (MAYER; WILSON; HUBE, 2013). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Esse estudo foi motivado pela escassez de pesquisas que avaliem a presença 

e termorresistência de leveduras presentes em amostras de leite in natura, 

considerando as relações temperaturas versus tempos empregados nos processos 

de pasteurização e fervura do leite, que são permitidas para o consumo humano no 

Brasil. Além disso, a ausência de valores de referência na legislação brasileira para 

quantidade máxima permitida de UFC/mL de leveduras presentes no leite in natura ou 

após o processamento, se faz necessário haver um monitoramento microbiológico do 

leite consumido, pesquisando esses patógenos, a fim de prevenir a ocorrência de 

toxinfeções alimentares oriundas do leite, comercializado na região Metropolitana de 

Natal.   
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterização fenotípica e genotípica de leveduras presentes no leite de vaca in 

natura. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar análises microbiológicas para detectar a prevalência de leveduras em 

amostras de leite in natura consumido na região metropolitana de Natal; 

2. Realizar a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) das leveduras 

isolados; 

3. Caracterizar fenotípica e genotipicamente cepas de leveduras isoladas; 

4. Avaliar a suscetibilidade aos antifúngicos; 

5. Determinar o perfil de suscetibilidade das cepas de leveduras isoladas à fervura, 

à pasteurização rápida e à pasteurização lenta; 

  



37 
 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

Para a realização desse estudo foram coletadas 43 amostras de leite no total, 

sendo 23 delas oriundas de tanques de refrigeração coletivos, que armazenam leite 

de vaca, do tipo B, produzido em propriedades leiteiras localizadas na Região 

Metropolitana de Natal e proximidades, descritas na figura 1. Esses tanques tinham a 

capacidade de 500-3000 litros de leite in natura coletados tanto por ordenha manual 

como por ordenha mecânica que ficavam armazenados durante 48h-72h, até o 

recolhimento para ser levado e processado por um laticínio conhecido de Natal. 

 

Figura 1. Relação das cidades, dieta, intervalo de coleta do leite em relação ao tempo de 
armazenamento nos tanques de refrigeração, tipo de ordenha e os volumes dos tanques. 

 

CIDADE DIETA 
INTERVALO 

DE COLETAS 
(DIAS) 

TIPO DE 
ORDENHA  

VOLUME 
DO 

TANQUE 

NATAL BRIQUETE + MILHO 2 MANUAL 3.000 

TANGARÁ PASTO E RAÇÃO CONCENTRADA 2 MANUAL 2000+1000 

CAMPO REDONDO PALMA, RAÇÃO CONCENTRADA E PASTO 2 MECÂNICA 2000 

SANTA IN NATURAZ * 2 MANUAL 5.000 

BOM JESUS CONCENTRADO E CEVADA 2 MANUAL 2.000 

VERA IN NATURAZ RAÇÃO E PASTO 3 MECÂNICA 5.000 

SANTANA DO MATOS * 2 MANUAL 4000+3000 

TAIPU PASTO E RAÇÃO CONCENTRADA 3 MANUAL 2.000 

BOM JESUS PASTO, MANINVA E RAÇÃO CONCENTRADA 3 MECÂNICA 2000 

TAIPU PASTO E RAÇÃO CONCENTRADA 3 MANUAL 1500 

PARNAMIRIM SORGO E RAÇÃO BALENCEADA 1 MECÂNICA 1000+3000 

MONTE ALEGRE CANA E RAÇÃO CONCENTRADA 2 MECÂNICA 2.000 

POÇO BRANCO BAGAÇO DE CANA, PASTO E RAÇÃO 3 MECÂNICA 2.000 

POÇO BRANCO PALMA, RAÇÃO BALANCEADA E PASTO 3 MANUAL 1000+2000 

BOM JESUS PASTO, MANINVA E RAÇÃO CONCENTRADA 2 MANUAL 1000 

LAJES PINTADAS SILAGEM E RAÇÃO CONCENTRADA 2 MECÂNICA 1000+2000 

TANGARÁ * 3 MANUAL 1500 

LAGOA NOVA SILAGEM E RAÇÃO CONCENTRADA 2 MECÂNICA 3000 

BOM JESUS MANIVA E RAÇÃO CONCENTRADA 2 MANUAL 2000 

VERA IN NATURAZ MANIVA E RAÇÃO CONCENTRADA 2 MANUAL 500 

MACAÍBA PASTO E RAÇÃO CONCENTRADA 1 MECÂNICA 1000 

SÃO GONÇALO SILAGEM E RAÇÃO CONCENTRADA 3 MECÂNICA 2000 

MONTE ALEGRE PASTO E RAÇÃO CONCENTRADA 3 MECÂNICA 1000 

*- Não fornecido 

 

O restante, para totalizar as 43, foram coletadas 20 amostras de leite de vaca 

in natura comercializadas nos mercados no município de Ceará-Mirim/RN, sendo 

estas acondicionadas e vendidas em garrafas PET ou sacos de 1 litro refrigerados na 

própria loja. São fornecidas por pequenas propriedades leiteiras, com ordenha 
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manual, que normalmente não refrigeram o leite depois da sua coleta sendo 

diretamente distribuídos para a comercialização sem qualquer tratamento térmico.  

Para as análises, alíquotas de 12 mL de cada uma dessas 43 amostras foram 

coletadas em recipientes estéreis e mantidas em caixas de isopor com gelo reciclável 

e transportadas ao laboratório no Departamento de Microbiologia e Parasitologia, no 

Centro de Biociências, UFRN, onde foram processadas o mais brevemente possível.  

 

 

5. 2 PROCESSAMENTO INICIAL DAS AMOSTRAS 

 

 

No Laboratório, cada amostra recebeu um código de identificação e em seguida 

foi retirado uma alíquota de 1mL e adicionada em tubo tipo Falcon contendo 9 ml de 

água destilada estéril e homogeneizados para obter uma diluição de 10-1. A partir 

desta solução foram realizadas as demais diluições decimais seriadas, até 10-3, 

totalizando três diluições, utilizando-se o mesmo diluente (ICMSF, 1974; RICHARD, 

1980). Todos os procedimentos foram executados em cabine biológica de fluxo 

laminar. 

 

 

5.3 SEMEADURA E ISOLAMENTO INICIAL 

 

 

Uma alíquota de 1mL de cada diluição foi semeada em uma placa com meio 

Ágar Batata Dextrose acidificado com ácido tartárico à 10% (pH=4,0), previamente 

preparado. O conteúdo da amostra foi uniformemente distribuído por toda a superfície 

do meio de cultura, com auxílio de alças de drigalski descartáveis estéreis, utilizando-

se a técnica de spread plate, espalhamento em superfície. As placas foram incubadas 

à 37ºC por pelo menos 2 dias, 48 horas. Ao final do tempo de incubação as Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC) foram contadas para cada diluição (HARRIGAN & MC 

CANCE, 1976; ICMSF, 1978). 

Foram selecionadas colônias cremosas de coloração branca ou bege, para 

preparo de esfregaços em lâminas, os quais foram submetidos à coloração de Gram, 
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a fim de visualizar micro-organismos corados Gram-positivamente, com possível 

brotamento celular. 

As colônias formadas por micro-organismos com características morfológicas 

de leveduras foram posteriormente semeadas em meio de cultura CHROMagar 

Candida (Plast Labor®), o qual é um meio diferencial, utilizado para o isolamento de 

fungos principalmente do gênero Candida, como um método presuntivo de 

identificação. O referido meio possui a inclusão de substratos cromogênicos os quais 

permitem que as colónias de C. albicans, C. tropicalis e C. krusei produzam cores 

diferentes, atuando como um método presuntivo de identicação. As colônias de C. 

albicans podem aparecer com uma cor verde-claro a verde médio, as de C. tropicalis 

aparecem azuis esverdeadas a azul metalizado e as de C. krusei aparecem cor-de-

rosa claro com um rebordo esbranquiçado. Outras espécies de leveduras poderão 

desenvolver a sua cor natural (creme) ou aparecer cor-de-rosa ou cor de malva claro 

a escuro, como por exemplo, C. torulopsis, C. glabrata e outras espécies (BEIGHTON 

et al., 1995; PFALLER, 1996). 

 

 

5.4 MICROCULTIVO EM LÂMINA 

 

 

Esta técnica desenvolvida por RIDDELL (1950), é necessária para o estudo 

morfológico detalhado das leveduras, a fim de determinar espécies de Candida. Nela, 

é possível observar as características das células vegetativas das leveduras, como 

também a formação de pseudo-hifas e dos esporos por multiplicação vegetativa 

(blastoconídios). Para realização desse método, foi utilizado o Ágar 

Fubá, com Tween 80. O meio foi preparado conforme descrito por Sidrim (2003). Após 

ser autoclavado (por 15 minutos a 121°C) e distribuído em placas de 90x15mm dentro 

da cabine de fluxo laminar, esperando-se a sua solidificação e em seguida foram 

guardados na geladeira, conservando para o momento de uso.  

No preparo da lâmina, o meio foi cortado com o auxílio de um bisturi estéril, em 

cubos com dimensão aproximada de 1mm³. Foram colocados dois cubos na superfície 

de uma lâmina estéril (um em cada extremidade). A colônia da levedura, submetida a 

crescimento prévio de 24-48 horas, foi levemente tocada com uma alça de platina 

estéril, e foram feitas três estrias paralelas sobre o Ágar. Cobriu-se as estrias, na sua 
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porção central, com uma lamínula esterilizada pressionando delicadamente a lamínula 

com uma pinça para retirada do ar, nos dois cubos presentes na lâmina. Este material 

foi incubado, dentro de uma placa de petri estéril, sobre um suporte e contendo ao 

lado um pequeno chumaço de algodão umedecido, formando uma câmara úmida, a 

uma temperatura de 37°C durante 72 a 96 horas. A leitura foi feita diretamente com a 

lâmina pronta, usando a objetiva de 20x ou 40x, em um microscópio óptico. Após a 

focalização, foram realizados os registros fotográficos de algumas lâminas, com o 

auxílio do microscópio do Laboratório de Ensino de Microbiologia (LEM), das 

estruturas fúngicas de frutificação utilizadas para a identificação morfológica (SIDRIM, 

2003, KONEMAN et al., 2012). 

 

5. 5 PROVAS BIOQUÍMICAS E ANTIFUNGIGRAMA 

 

Foi utilizada para a execução dessa etapa o Kit Fungifast® (ELITech 

MICROBIO -44430), que permite a identificação das principais leveduras patogênicas 

para o homem, bem como realizar teste de sensibilidade para vários antifúngicos 

usados no tratamento das micoses superficiais ou sistêmicas (Anexo A).  

No Kit usado a identificação (figura 2) das leveduras é baseada na detecção da 

presença ou ausência de várias enzimas, principalmente pela produção de reação de 

cor.  

Figura 2. Ficha de identificação disponível no Kit Fungfast, demonstrando como interpretar 
os resultados após a leitura da coloração dos poços [Kit Fungifast ®( ELITech MICROBIO - 
44430)]. 

 



41 
 

 

A determinação da sensibilidade aos antifúngicos é baseada no crescimento 

ou ausência do crescimento das leveduras na presença de vários agentes 

antifúngicos. As cepas isoladas neste estudo foram testadas frente aos seguintes 

fármacos:  

 Anfotericina B (AB);  

 Flucitosina (5FC); 

 Fluconazol (FCZ); 

 Itraconazol (ITZ); 

 Voriconazol (VRZ). 

O crescimento das leveduras é demonstrado pela mudança de cor do meio. A 

leitura é feita segundo as figuras 3 e 4, de acordo com as recomendações do 

fabricante.  

 

Figura 3. Ficha de interpretação da leitura dos testes de sensibilidade aos antifúngicos; A 

cepa pode ser Sensível (S), Intermediária (I)/Sensível Dose Dependente (SDD) ou Resistente 

(R), dependendo do crescimento ou não na presença de concentrações críticas dos agentes 

antifúngicos [Kit Fungifast® (ELITech MICROBIO - 44430)]. 
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Figura 4. As concentrações críticas (µg/ml) comumente usadas na interpretação de 
resultados [Kit Fungifast® (ELITech MICROBIO - 44430)].   

 

 

5.6 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR 

 

Com a finalidade de minimizar as limitações provenientes da identificação 

fenotípica, realizou-se o sequenciamento dos espaçadores transcricionais ITS1 e ITS2 

das espécies isoladas com as vinte maiores contagens de UFC de leveduras, por meio 

da parceria com a UFMG. 

 

5.6.1 Extração de DNA 

 

 

O DNA (Ácido Desoxirribonucleico) genômico foi extraído segundo o método 

descrito por Lõoke, Kristuhan, Kristuhan (2011), com modificações. As colônias 

isoladas foram inoculadas em 1,5 mL de meio líquido YPD broth (Yeast Extract-

Dextrose, SIIGMA) e incubadas por 24-48 horas a 37 °C. Após o crescimento, foi 

pipetado o volume de 700 µL desse caldo e depositado em micro túbulos contendo 

pequenas esferas de vidro (glass beads), para em seguida ser centrifugado (por 15 

min a 14.000 rpm). O sobrenadante foi removido, deixando apenas células aderidas 

às paredes dentro do microtubo. Em seguida foram adicionados 200 µL de tampão 

EB (Elution Buffer) (10 mMTris, pH 8) e 200 µL de tampão de lise (10 mM Tris, pH 8, 
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1 mM EDTA, 100 mM NaCl, 1% SDS) e 200 µL de fenol-clorofórmio-isoamyl (25:24:1) 

para a lise química. Para a lise mecânica, foi utilizado o vortex durante 3-4 min, e em 

seguida centrifugado a 14000 rpm por 5 min. Após as centrifugações transferiu-se a 

camada superficial aquosa para micro tubos contendo 1 mL de etanol (100%) e a 

mistura foi homogeneizada por inversão aproximadamente dez vezes.  

Para a precipitação, as suspensões foram colocadas no freezer (-20 °C) 

durante 30-40 minutos. Após a precipitação centrifugou-se novamente a 14000 por 

10-15 min. O sobrenadante foi removido e foram adicionados 700 µL de 70% etanol, 

e repetiu-se a centrifugação por 5 min. O sobrenadante foi descartado e o sedimento 

foi ressuspenso em 100 µL de EB (10 mM Tris Tris-CI, pH 8), e incubado por 30min 

em banho-maria a 60ºC. Por fim, o DNA extraído foi quantificado e analisado segundo 

seu grau de pureza no espectrofotômetro NanoDrop NO 1000 (NanoDrop 

Thecnologies)™. 

 

 

5.6.2 PCR com iniciadores ITS1/ITS4 

 
 

 
O protocolo de PCR utilizado seguiu o descrito por Rosa et al, (2009), com 

volume final de 25 ul por amostra, contendo de 50 a 100 ng de DNA, 5 µL de tampão 

TRis, 3 µL de MgCl2 (25mM), 1ul de Desoxirribonucleotídeos Fosfatados (Dntp) na 

concentração de 10mM, 2µL de cada primer (ITS1 e ITS2) na concentração de Spmol, 

2µL de BSA (Bovine Serum Albumin), 0,2 µL da enzima Taq DNA po/ymerase (GoTaq 

F/exi DNA Polymerase, Promega) e 1 µL da suspensão contendo DNA alvo. As 

condições para realização desta PCR foram as seguintes: desnaturação inicial de 

94ºC por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação de 94ºC por um minuto anelamento a 

54ºC por um minuto, extensão a 72ºC por dois minutos e extensão final a 72ºC por 5 

minutos, com final da reação a 4ºC. Os produtos de amplificação foram submetidos a 

corrida em gel de agarose (1%) corado com 0,5 µg de brometo de etídio e visualizados 

sob luz UV. Os primers usados foram os mesmos utilizados por Rosa et al. (2009), 

com base nas sequências disponíveis no GenBank dos espaçadores transcricionais 

internos (ITS1 - 5 TCC GTA GGT GAA CCT TGC GG 3') e ITS4 (5'- TCC TCC GCT 

TAT TGA TAT GC-3'). 
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5.6.3 Purificação e Sequenciamento dos produtos de PCR 

 

 
Os amplicons obtidos a partir da reação de PCR, com um volume final de 22 

µL, foram purificados utilizando 20 µL de ETDA (125mM) e 60 µL de etanol absoluto, 

homogeneizados por inversão e deixados em bancada por 15 minutos. O micro-tubo 

foi centrífugado a 13.000 rpm por 26 minutos e em seguida o seu sobrenadante foi 

retirado e descartado. A seguir, foram adicionados 60 µL de etanol 70% gelado e o 

micro-tubo foi homogeneizado por inversão e centrifugação a 13.000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o micro-tubo foi deixado invertido à 

temperatura ambiente para evaporação do excesso de etanol por 30 minutos. Logo 

após foram adicionados 10µI de água miliQ e o micro-tubo foi incubado em 

banhomaria a 37°C por 30 minutos. O produto foi dosado em Nanodrop 

(NanoDropThecnologies) para ser utilizado nas reações de sequenciamento. A 

concentração ideal do amplicon purificado é entre 25-50ng/µL e o mesmo direcionado 

para sequenciamento em parceria com a EMBRAPA/MG.  

Os amplicons purificados foram enviados à Embrapa Milho e Sorgo, de Sete 

Lagoas sob a coordenação do Dr. Ubiraci Gomes de Paula Lana, para o posterior 

sequenciamento por meio de parceria firmada entre essa instituição e a UFMG. O 

sequenciamento foi realizado utilizando O Kit DYEnamicTM (Amersham Biosciences, 

USA) em combinação com o sistema de sequenciamento automatizado ABl Prism 

3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Forter City, CA). Para isso, foi utilizado 

5µL do fragmento de DNA purificado, 2µL de Big Dye, 2µL de tampão SX e 1µL do 

primer utlizado ITS1 ou ITS4 (Spmol). 

 

5.6.4. Análise in silico das sequências 

 
As sequências de DNA obtidas foram comparadas com as sequencias 

depositadas no GenBank, utilizando o programa BLASTn (Basic Local Alignment 

Serch Tool) disponível no portal NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast), 

desenvolvido pelo National Center for Biothecnology. Os critérios adotados por 

Godinho e colaboradores (2013) foram utilizados para interpretação das sequências 

obtidas em comparação às sequências de fungos depositadas no GenBank: para as 

sequências com identidade ~99%, os isolados foram considerados como pertencentes 
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à mesma espécie. Para as sequências com identidade ~95%, os isolados foram 

considerados como pertencentes a mesma espécie ou gênero, porém, foi utilizado o 

termo cf (confers = comparar com). Para sequências com identidade <95% os isolados 

foram identificados apenas em nível de gênero ou como não identificado. 

 

 

5.7 AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE DE LEVEDURAS AO TRATAMENTO 

TÉRMICO 

 

 

Os testes foram realizados com base na metodologia descrita por Melville et al. 

(1999), adaptada para leveduras. Para isso, cultivos recentes das leveduras em ágar 

Sabouraud-dextrose com clorafenicol foram utilizados. 

Para execução da avaliação, para cada estirpe isolada, foi obtida uma 

suspensão celular das leveduras em 3 mL de solução salina (0,85%) estéril, ajustada 

a uma turbidez equivalente ao tubo número 3 da escala de McFarland. Em seguida, 

uma alíquota de 1mL da suspensão do microrganismo foi transferida para dois tubos 

tipo Falcon estéreis (18 x 180 mm) contendo 9 mL de leite integral esterilizado 

obtendo-se assim uma diluição da ordem de 10-1 (correspondente à solução 

mãe/controle). O conteúdo destes tubos foi homogeneizado e então distribuído em 

volumes de 1mL em 15 tubos de vidro estéreis (13 x 90 mm).  

Foram utilizados cinco tubos para o teste de pasteurização rápida, cinco tubos 

para o teste de pasteurização lenta e cinco tubos para o teste de fervura. O restante 

da solução mãe/controle, foi mantido no tubo original da diluição sob refrigeração, 

enquanto não estava sendo utilizado. 

Foram testados os seguintes parâmetros: 62-65°C/30 minutos (pasteurização 

lenta) e 72-75°C/20 segundos (pasteurização rápida). Os procedimentos foram 

realizados em banho-maria, variando a temperatura anteriormente mencionada para 

cada teste. Os tubos contendo as amostras foram fechados para evitar o risco de 

contaminação e em seguida submergidos na água do banho-maria na temperatura e 

tempo determinado. As temperaturas e tempos escolhidos para os testes 

correspondem àqueles utilizados nos principais processos de pasteurização 

atualmente empregados no Brasil. Uma vez concluído o tempo de exposição à 
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temperatura testada, os tubos com as amostras de leite foram imediatamente 

submetidos a um choque térmico em um recipiente contendo gelo. Para o processo 

de fervura, os cinco tubos foram submetidos ao calor até atingir a temperatura de 

fervura (aproximadamente 98°C), permanecendo pelo tempo estabelecido de 2 

segundos. 

Alíquotas de 0,1mL de cada tubo contendo as amostras que passaram pelos 

três tipos de tratamento térmico, bem como o controle não tratado foram plaqueadas 

em ágar Sabouraud-dextrose com clorafenicol 100 mg/L, e incubadas a 25°C em 

estufa microbiológica por um período mínimo de 2 dias. Havendo crescimento após 

os dois dias em pelo menos três plaqueamentos dos cinco realizados, considerou-se 

a levedura isolada resistente ao respectivo processo sofrido (pasteurização ou 

fervura) (MELVILLE et al, 1999). 

Esses procedimentos estão esquematizados no fluxograma (figura 5). Todos 

os testes que visaram a avaliação da susceptibilidade dos isolados aos parâmetros 

temperatura/tempo (72-75°C/20 segundos e 62-65°C/30 minutos e 98°C) foram 

realizados em número de cinco repetições para cada.  
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Figura 5. Fluxograma esquematizando os testes para avaliação da termorresistência.    
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5.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados representando as medianas das medidas obtidas, foram 

executados utilizando o programa Microsoft® Excel 2016 para a plotagem dos 

gráficos. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1. IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA, GENOTÍPICA, CONTAGEM DAS UFC DAS 

LEVEDURAS ISOLADAS  

Todas as amostras de leite, que se apresentaram positivas para o crescimento 

de leveduras, tiveram seus isolados submetidos aos procedimentos laboratoriais 

destinados a sua identificação, com base nas características fenotípicas observadas 

no meio CHROMagar Candida; pelo microcultivo em lâmina (figuras 6-7 e anexo B) 

realizadas para todas as cepas; sendo que as provas bioquímicas, antifungigrama 

(figura 8) e PCR /sequenciamento (características genotípicas, tabela 1) apenas 

executadas para as vinte estirpes que apresentaram as maiores contagens de UFC 

(intervalo de 300-23 UFC). Houve divergências nos resultados encontrados na 

aplicação das técnicas de identificação, pelo fato das alterações taxonômicas 

ocorridas com a aplicação da biologia molecular ultimamente e também a 

semelhanças morfológicas entre as espécies que possuem fases sexuais de 

reprodução, com as que não têm (tabela 2). Obteve-se 50 estirpes no total, a partir de 

32 amostras de leite positivas, detalhado na figura 12. 

Figura 6. Crescimento de pseudo hifas e brotamentos característicos de C. tropicalis, com 
blastoconídeos em cadeias simples ou ramificadas, em meio ágar fubá, resultado do procedimento 
do microcultivo, fotografia feita direto da lâmina na objetiva 40X. Fonte: acervo pessoal. 

Figura 7. Crescimento de pseudo hifas e brotamentos característicos de C. parapsilosis, com 
pseudo-hifas curvas e finas e presenças de células gingantes, em meio ágar fubá, resultado do 
procedimento do microcultivo, fotografia feita direto da lâmina na objetiva 40X. Fonte: acervo 
pessoal. 

 

 

Figura. 6 Figura. 7 



50 
 
Figura 8. Poços de crescimento presentes no Kit fungifast demonstrando o crescimento da 
levedura C. albicans, pelas colorações das provas bioquímicas na fileira inferior e na fileira 
superior demonstra que essa cepa é sensível a todos os antifúngicos testados. Fonte: acervo 
pessoal. 

 

Tabela 1: Identificação molecular após sequenciamento das regiões ITS1 e ITS4, 
realizados apenas para as 20 espécies que apresentaram as maiores contagens de 
UFC. 

Espécie 
Query 

cover (%) 
Identidade 

(%) 
E-

value 
Número de 

Acesso 

Query 
Length 

(pb) 
Primers 

Pichia manshurica 96% 98% 0.0 MH393500.1 662 ITS1/ITS4 

Kluyveromyces 
marxianus 

99% 99% 0.0 CP023460.1 1002 ITS1/ITS4 

Candida orthopsilosis 70% 98% 0.0 LC389313.1 1015 ITS1 

Candida parapsilosis 96% 99% 0.0 KU961982.1 844 ITS1/ITS4 

Candida parapsilosis 81% 92% 
7E-
159 

LC389138.1 503 IT4 

Kluyveromyces 
marxianus 

96% 98% 0.0 KF646164.1 772 ITS1/ITS4 

Candida parapsilosis 95% 99% 0.0 KU200443.1 685 ITS1/ITS4 

Candida parapsilosis 95% 99% 0.0 KY178309.1 685 ITS1/ITS4 

Kluyveromyces 
marxianus 

98% 99% 0.0 KY103793.1 673 ITS1/ITS4 

Candida parapsilosis 98% 98% 0.0 LC389750.1 875 ITS1/ITS4 

Kluyveromyces 
marxianus 

97% 98% 0.0 CP015058.1 674 ITS1/ITS4 

Candida tropicalis 92% 99% 
2E-
175 

MK267747.1 871 ITS1/ITS4 

Kluyveromyces 
marxianus 

98% 98% 0.0 KY103808.1 802 ITS1/ITS4 

Candida tropicalis 99% 97% 0.0 MG599234.1 517 ITS1/ITS4 

Candida tropicalis 84% 98% 0.0 KX664582.1 1072 ITS1 

Candida parapsilosis 96% 99% 0.0 LC390144.1 773 ITS1/ITS4 

Kodamaea ohmeri 81% 98% 
3E-
153 

LC413234.1 373 ITS1 

Candida parapsilosis 98% 99% 0.0 KX652405.1 892 ITS1/ITS4 

Candida tropicalis 74% 96% 0.0 KX664575.1 844 ITS1 

Diutina rugosa / 
Candida rugosa 

98% 92% 0.0 KJ706251.1 632 ITS1/ITS4 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH393500.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=3C96YZY1015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP023460.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=11&RID=3C9S2X22014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LC389313.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=37&RID=3CA6RKN5015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KU961982.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=17&RID=3CAG2PMV014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LC389138.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=18&RID=3CAYSHMC014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KF646164.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=52&RID=3CB763JP015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KU200443.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=21&RID=3CBUESSW01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY178309.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=3CC0PKPW014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY103793.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=3CC848P0015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LC389750.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=27&RID=3CCC4EY1014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP015058.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=36&RID=3CCMDRCE014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK267747.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=3CCU5U6B014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KY103808.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=21&RID=3CD0B1XB014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MG599234.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=3CD639TZ015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KX664582.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=3CDEG16X015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LC390144.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=45&RID=3CDPK4HV014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/LC413234.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=58&RID=3CDU499G015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KX652405.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=3CE5XFNT014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KX664575.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=19&RID=3CERDC9B015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KJ706251.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=3CEWNUKT014
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Tabela 2: Comparação da identificação das espécies encontradas após aplicação das 

técnicas utilizadas na rotina laboratorial, apenas para as 20 estirpes que apresentaram 

as maiores contagens de UFC. 

  
Isolados 

/levedura 

Bioquímica Microcultivo Sequenciamento 

Estirpe A C. krusei C. glabrata Pichia manshurica 

Estirpe B C. kefyr C. kefyr Kluyveromyces marxianus 

Estirpe C C. parapsilosis C.  guilliermondii Candida orthopsilosis 

Estirpe D C. parapsilosis C.  parapsilosis Candida parapsilosis 

Estirpe E C. kefyr C. glabrata Candida parapsilosis 

Estirpe F C. kefyr C. glabrata Kluyveromyces marxianus 

Estirpe G C. parapsilosis C.  lusitaniae Candida parapsilosis 

Estirpe H C. parapsilosis C. Kefyr Candida parapsilosis 

Estirpe I C. kefyr C. guilliermondii Kluyveromyces marxianus 

Estirpe J C. albicans C. albicans Candida parapsilosis 

Estirpe K C. kefyr C. glabrata Kluyveromyces marxianus 

Estirpe L C. tropicalis C. albicans Candida tropicalis 

Estirpe M C. kefyr C. glabrata Kluyveromyces marxianus 

Estirpe N C. glabata Saccharomyces cerevisa Candida tropicalis 

Estirpe O C. tropicalis C. tropicalis Candida tropicalis 

Estirpe P C. parapsilosis C. tropicalis Candida parapsilosis 

Estirpe Q C. guillermondii C. guilliermondii Kodamaea ohmeri 

Estirpe R C. tropicalis Não identificada Candida parapsilosis 

Estirpe S C. guillermondii C. tropicalis Candida tropicalis 

Estirpe T C. parapsilosis C. tropicalis Diutina rugosa / Candida rugosa 



52 
 

Do total de 43 amostras de leite in natura analisadas neste estudo, 32 se 

apresentaram positivas para o crescimento de leveduras, das quais 20 dessas, foram 

isoladas a partir das amostras coletadas nas fazendas, mantidas em tanques sob 

refrigeração até o momento do transporte para o laticínio onde eram processadas e 

as 12 amostras positivas restantes foram isoladas a partir das amostras coletadas no 

comércio do município de Ceará-Mirim/RN. A porcentagem global de amostras de leite 

positivas foi de 74,4%, sendo 46,5% nas amostras de leite coletadas nas fazendas e 

27,9% nas amostras de leite comercializado em Ceará-Mirim/RN. Desse total de 32 

amostras de leite positivas foram identificadas 50 estirpes de leveduras do gênero 

Candida (43, correspondendo 86% das estirpes), e das espécies Kluyveromyces 

marxianus (5), Kodamaea ohmeri (1) Pichia manshurica (1), distribuídas nas espécies 

de acordo com a figura 9.  

 

Figura 9. Prevalência das 50 estirpes isoladas de acordo com as espécies encontradas a 
partir de todas as amostras de leite positivas. 

 

 

 

Analisando-se separadamente, distinguido das fazendas com as coletadas no 

município de Ceará-Mirim/RN, das 20 amostras de leite positivas coletadas nas 

fazendas, obteve-se 32 estirpes de leveduras do gênero Candida (7 espécies, 26 
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isolados), e das espécies K. marxianus (5 isolados), Pichia manshurica (1 isolado). A 

distribuição por ordem de prevalência está de acordo com a figura 10.  

 

Figura 10. Prevalência das espécies de leveduras isoladas dos 20 tanques de refrigeração 
das fazendas pesquisadas. 

 

 

Dos isolados obtidos, a partir de amostras de leite comercializadas na cidade 

de Ceará-Mirim/RN, foram identificadas 18 estirpes de leveduras do gênero Candida 

(6 espécies) e um isolado da espécie Kodamaea ohmeri, distribuídos por ordem de 

prevalência de acordo com a figura 11. 
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Figura 11. Prevalência das espécies de leveduras isoladas a partir de 12 amostras de leite 
comercializadas no município de Ceará-Mirim/RN. 

 

 

Em relação às contagens das unidades formadoras de colônias das amostras 

em geral, elas foram muito variáveis (figura 12), apresentando como mediana global 

das contagens de UFC de fungos/mL foi de 27,5 X 102/mL (variando de 0,1 a >600 x 

102/mL). 
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Figura 12. Contagens de unidades formadoras de colônias (UFC/mL) e identificação de fungos 

em leite colhido de tanques de refrigeração de propriedades de exploração leiteira e de leite 
in natura clandestino vendido no comercio do município de Ceará-Mirim/RN. 

 

-Amostras de numeração:  

 01-05, 09-11, 16, 30, 32 foram obtidas de tanques de refrigeração coletivos que recebem leite de ordenha 

manual;  

 03, 06-08, 12-15, 29, 31 foram obtidas de tanques de refrigeração coletivos que recebem leite de ordenha 

mecânica.  

 As de numeração 17-28 foram coletadas do comércio varejista de Ceará-Mirim/RN. 
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A contagem das unidades formadoras de colônias das amostras de leite em 

geral, revelou uma mediana global de 27,5 X 102 UFC/mL (variando de 0,1 a >600 x 

102/mL). Quando se analisou separadamente, constatou-se que as amostras de leite 

coletadas nas fazendas e mantidas em tanques de refrigeração coletivos, até o 

momento do transporte para o laticínio em Natal, apresentaram mediana de 37 x 102 

UFC/mL (variando de 0,5 a >600 x 102/mL), enquanto que as coletadas no comércio de 

Ceará–Mirim/RN apresentaram mediana de 20 x 102 UFC/mL (variando de 4 - >600 X 

102/mL) (figura 13). 

 

Figura 13. Comparação entre as medianas das contagens de unidades formadoras de 
colônias de leveduras/mL de leite, diferenciando a dos tanques e a mediana de UFC das 
amostras provenientes do município de Ceará-Mirim/RN. 

 

 

 

Dentre as amostras coletadas nas fazendas, aquelas que foram obtidas por 

meio da ordenha mecânica apresentaram o maior índice de contaminação com 

mediana de 80,5 x 102 UFC/mL, (variando de 3 - >600 X 102/mL), enquanto que as 

amostras obtidas por meio de ordenha manual apresentou mediana de 33 X 102 

UFC/mL, (variando de 0,5 - >600 X 102/mL) (figura 13 e 14). 
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Figura 14. Comparação entre as medianas das contagens de unidades formadoras de 
colônias de levedura/mL de leite, diferenciando, nas duas colunas do meio, as medianas 
encontradas nos tanques de refrigeração (ordenha mecânica ou manual). 

 

 

 

 

6.2 TESTE DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIFÚNGICOS 

 

Em relação aos testes de suscetibilidade aos antifúngicos, das vinte estirpes 

com as maiores contagens de UFC, cinco apresentaram os padrões de resistência 

determinados no guia CLSI (Clinical & Laboratory Standards Institute, ano não 

identificado no Kit), aos antifúngicos utilizados na clínica médica. Sendo esses 

descritos da seguinte maneira:  

 

 C. parapsilosis: 1 cepa apresentou resistência intermediaria à 

flucitosina (MIC 8-16 mg/ml); 1 cepa, R. Intermediaria para anfotericina 

B (MIC 2mg/ml);  

 C. rugosa: 1 cepa, SDD ao fluconazol (MIC 16/32 mg/ml); 

 C. tropicalis: 1 cepa, R. Intermediaria para anfotericina B (MIC 2mg/ml); 

 Kodamaea ohmeri: 1 cepa, SDD ao fluconazol (MIC 16/32 mg/ml); 
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6.3 AVALIAÇÃO DA TERMORRESISTÊNCIA DOS ISOLADOS 

 

A avaliação da susceptibilidade das 50 cepas de leveduras, isolados das 

amostras de leite analisadas frente às condiçoes  temperatura/tempo empregadas nos 

processos de pasteurização permitidos para uso no Brasil, bem como a fervura, 

revelou que a pasteurização lenta à 62-64°C por 30 minutos se mostrou a mais 

eficiente, uma vez que não houve crescimento de nenhum dos isolados. 

Por outro lado, observou-se que a pasteurização rápida a 72-75°C/20 segundos, 

houve crescimento em 80% dos isolados. Já nas amostras de leite submetidas à 

fervura, houve crescimento de 60% dos isolados (figura 15). Os fungos avaliados 

apresentaram diferentes porcentagens de resistência frente a estes procedimentos 

conforme pode ser observado na tabela 2.  

 

 

Figura 15. Porcentagens de fungos resistentes aos processos de pasteurização rápida,  

lenta e fervura. 
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Tabela 3: Frequências de resistência das 50 estripes de leveduras isoladas de leite aos 
processos de pasteurização lenta, rápida e fervura (em número absoluto e porcentagem).  

 

 

 

 

  

Leveduras 
isoladas 

Estirpes 
testadas 

Pasteurização 
Lenta 

Pasteurização 
Rápida 

Fervura 

 N N % N % N % 

C. tropicalis 14 0 0 9 64,3 6 43 

C. parapsilosis  7 0 0 7 100 6 87 

C. albicans 6 0 0 4 67 2 33  

C. glabrata 5 0 0 5 100 3 60 

C. krusei 5 0 0 5 100 2 40 

K. marxianus 5 0 0 4 80 4 80 

C. guilliermondii 4 0 0 3 75 4 100 

C. rugosa 1 0 0 0 0 0 0 

C. orthopsilosis 1 0 0 1 100 1 100 

Pichia 
manshurica 

1 0 0 1 100 1 100 

Kodamaea 
ohmeri 

1 0 0 1 100 1 100 

Total 50 0 0 40 80 30 60 
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7 DISCUSSÃO 

 

Em geral, as leveduras são consideradas sapróbicas e têm sido isoladas de 

tanques de armazenamento de leite oriundo de animais sadios (RUZ-PEREZ et al., 

2004; SPANAMBERG et al., 2004;). E também, em alguns casos, elas também estão 

presentes em amostras de leite provenientes de animais com mastite (CHENGAPPA 

et al., 1984; KUO & CHANG,1993; SANTOS & MARIN, 2005; KRUKOWSKI et al., 

2006). Neste estudo não foi avaliado se os animais dos quais se originaram as 

amostras de leite estavam ou não com mastite, mas presume-se que estavam sadios, 

visto que em casos de mastite provavelmente haveria queda acentuada da produção 

(LANGONI et al.,1997; SPANAMBERG et al., 2008). 

Este estudo é relevante levando em consideração a identificação de gêneros 

de leveduras, as quais estão implicadas em casos de micoses oportunistas 

(SANGUINETTI et al. 2015). Os resultados obtidos correspondem a 50 estirpes de 

leveduras das seguintes espécies: C. tropicalis 14 (28%), C. parapsilosis 7 (14), C. 

albicans 6 (12%), C. glabrata 5 (10%), C. krusei 5 (10%), Kluyveromyces. Marxianus 

5 (10%), C. guilliermondii 4 (8%), C. rugosa 1 (2%), C. parapsilosis 1 (2%), C. 

orthopsilosis 1 (2%), Pichia manshurica 1 (2%), Kodamaea ohmeri 1 (2%), a partir de 

43 amostras de leite in natura. 

Neste trabalho, o gênero mais prevalente foi o Candida, correspondendo 86% 

das estirpes. Um estudo realizado por Costa e colaboradores (1993) com um número 

muito maior de amostras de leite (2078) obtidas de quartos mamários normais livres 

de mastite, de 22 rebanhos leiteiros localizados em 16 distritos do Estado de São 

Paulo, Brasil, isolaram fungos de diferentes gêneros e obtiveram taxa de positividade 

muito menor do que 12,07%. Nesse estudo isolou-se 251 fungos, dos quais 208 

(82,86%) eram leveduras 30 e (11,95%) eram filamentosos. As leveduras isoladas 

foram: Cryptococcus spp. (71 estirpes), Rhodotorula spp. (40), Candida spp. (68), 

Trichosporon cutaneum (21), Aureobasidium pullulans (7) e Pichia ohmeri (1). Fungos 

filamentosos classificados nos seguintes gêneros também foram isolados: Aspergillus 

(3), Penicillium (3), Alternaria (3), Phoma (3), Epicoccum (2) e Geotrichum (16). Nesse 

trabalho também foi encontrado um isolado do Gênero Pichia 1 (2%). 

Em demais estudos realizados no Brasil, sendo um no Estado de São Paulo, 

encontrou percentuais de positividade menores quanto à pesquisa de leveduras 

Candida. A levedura C. albicans foi detectada em 8,9% de 260 amostras de leite de 

vaca com mastite (SANTOS & MARIN, 2005). Em outro no Rio Grande do Sul, Ferreiro 
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et al. (1985) analisaram 896 amostras de leite mamítico, detectaram à presença de 

Candida spp. em 1,3% da amostragem, das quais 0,9% eram C. albicans. Outro 

estudo no mesmo Estado não detectou à presença de C. albicans no leite de animais 

com mastite clínica e subclínica, apesar de as espécies do gênero Candida 

representarem 37,9% dos isolados fúngicos (SPANAMBERG et al., 2008). 

Somando-se a esses trabalhos desenvolvidos no Brasil, um desenvolvido por 

Melville et al. (2006), no Estado de São Paulo, todas as amostras de leite foram 

positivas para espécies do gênero Candida, além de outros gêneros de fungos. Foram 

analisadas 70 amostras de leite, sendo 50 de tanques de refrigeração, 10 de latões 

de propriedades de exploração leiteira e 10 de latões de distribuidores que 

comercializam leite informal, visando a comparação da qualidade destes produtos 

quanto à presença e quantidade de fungos. Foram encontrados diferentes 

porcentagens de fungos filamentosos e leveduras, a partir de todas as amostras de 

leite de diferentes procedências: Candida spp. (C. krusei, C. guilliermondii, C. 

tropicalis, C. kefyr, dentre outras) e várias outras espécies de fungos. Foi constatado 

que em todas as amostras de leite in natura havia a presença de fungos, todos 

passíveis agentes de micoses oportunistas, uma porcentagem superior a encontrada 

neste estudo, indicando que as condições que propiciam a presença de fungos nas 

amostras de leite são diversas e dependente do manejo de todo o processamento do 

leite desde a alimentação do animal, acondicionamento e processamento do produto. 

Mbuk et al. (2016) investigaram a diversidade de leveduras associadas à 

mastite bovina empregando técnicas moleculares na identificação: (PCR) e 

sequenciamento dos domínios D1 e D2 do gene 26S rRNA. Um total de 300 amostras 

de leite foram coletadas de 26 fazendas peri-urbanas no Estado de Kaduna, Nigéria, 

para a análise microbiológica. Após a cultura, isolou-se 37 (12,3% de positividade), 

sendo onze (11) dessas identificadas geneticamente como: Candida albicans (3 

isolados), Saccharomyces cerevisiae (1 isolado) e Pichia Kudriavzevii (7 isolados).  

Um estudo desenvolvido por El-Sharoud et al. (2009), teve como objetivo 

analisar a diversidade e a ecologia de leveduras associadas a produtos lácteos do 

Egito. Um total de 120 amostras de queijos coletados em mercados locais foram 

examinados, entre eles o queijo Domiati fresco e armazenado, queijo Kariesh e creme 

Matared. Quarenta (40) isolados de levedura foram cultivados a partir dessas 

amostras e identificados usando técnicas de sequenciamento. As leveduras foram 

identificadas como Issatchenkia orientalis (13 isolados), C. albicans (4 isolados), 

Clavispora lusitaniae (Candida lusitaniae) (9 isolados), Kodamaea ohmeri (Pichia 
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ohmeri) (1 isolado), Kluyveromyces marxianus (6 isolados) e C. catenulata. (7 

isolados). Nota-se que as leveduras do gênero Candida, Kodamaea ohmeri e 

Kluyveromyces marxianus também foram encontrados neste trabalho em uma taxa 

maior de prevalência, em função do leite analisado estava in natura e mostrando que 

esses gêneros são encontrados com bastante frequência em alimentos lácteos. 

No presente trabalho, também foi investigado a suscetibilidade aos antifúngicos 

das vinte estirpes isoladas que tiveram as maiores contagens de UFC de leveduras. 

Verificou-se que cinco delas apresentaram padrões de resistência a apenas um tipo 

de antifúngico cada uma, as espécies resistentes foram C. parapsilosis (flucitosina ou 

anfotericina B); C. tropicalis (anfotericina B), C. rugosa (fluconasol), Kodamaea ohmeri 

(fluconasol). Os outros antifúngicos testados, itraconazol e voriconazol, não houve 

padrão de resistência perante as cepas testadas. No trabalho realizado por Mbuk et 

al. (2016), descrito anteriormente, foi observado a resistência de 22% dos isolados 

fúngicos à anfotericina B.  

A levedura que apresentou o maior índice de resistência foi a Candida 

parapsilosis, que é considerada a segunda ou terceira levedura mais isolada de 

hemoculturas no mundo e também é bastante implicada em infecções fúngicas no 

Brasil, pela capacidade de formar biofilmes em cateteres e outros dispositivos 

médicos, fator que contribui para a disseminação via sanguínea (ALANGADEN, 2011). 

Um trabalho desenvolvido por Menezes et al. (2012) identificou e avaliou a 

suscetibilidade aos antifúngicos (anfotericina B, caspofungina, fluconazol, itraconazol 

e voriconazol) em relação a 57 cepas de C. parapsilosis isoladas de amostras de 

sangue e urina de pacientes atendidos em hospitais no Ceará. Apesar de serem 

amostras clínicas elas se mostraram sensíveis aos antifúngicos testados. Isso é um 

fato preocupante, já que estirpes isoladas de infecções humanas apresentaram uma 

menor taxa de resistência do que leveduras provenientes do leite, demonstrando 

também que o uso de antimicrobianos para aumentar produtividade dos animais está 

selecionando cepas resistentes de patógenos oportunistas, levando risco àqueles que 

consumirem o leite contaminado.  

Levando em consideração o ponto de vista técnico, os micro-organismos de 

maior importância são os que contaminam o leite durante e após a ordenha, segundo 

Menezes et al. (2014). Essa afirmação foi reforçada pelas análises realizados por 

Santana et al. (2004) que estudaram quatro propriedades da região de Londrina (PR), 

analisando diversos pontos do processo de produção do leite. Verificaram, desse 

modo, que os principais pontos de contaminação foram a água residual de latões, 
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tanques de expansão e tetas higienizadas inadequadamente. Isso demonstra a 

necessidade de se adotar boas práticas de higiene e limpeza na ordenha, que também 

contribuirão para reduzir as infecções mamárias dos animais, e obtenção de um leite 

de maior qualidade microbiológica e físico-química.  

Favorecendo essa hipótese, Guerreiro et al. (2005) pesquisaram algumas 

propriedades leiteiras para observar as condições higiênicas durante e após a 

ordenha. Constataram que em todas as propriedades haviam falhas nos 

procedimentos de higiene e limpeza, além de muitos animais estarem com mastite 

subclínica. Esse estudo sugere que os procedimentos de limpeza e higienização dos 

tetos (pré e pós-dipping, acoplagem dos equipamentos de ordenha), além de 

conferirem efeitos positivos sobre a qualidade do leite, diminuem a incidência de casos 

de mastite. Esse tipo de estratégia poderia ser adotado nas fazendas onde foram 

coletadas as amostras utilizadas no presente estudo, a fim de reduzir a quantidade de 

micro-organismos contaminantes do leite.  

Contribuindo para esse raciocínio, neste estudo houve contagem mais elevada 

de UFC das amostras coletadas por ordenha mecânica e transferidos, por cada 

produtor, para os tanques de refrigeração coletivos. Isso se deve possivelmente a falta 

de higienização adequada dos equipamentos de ordenha. Estes achados são 

concordantes com os obtidos em um estudo realizado por Saran Netto et al. (2009), 

no qual eles compararam a qualidade do leite entre os sistemas de ordenha manual e 

mecânica. Para isso, foram utilizados os animais e os equipamentos de uma fazenda 

leiteira no município de Cunha, interior de São Paulo. Foram avaliadas amostras de 

leite de 15 vacas obtidas por ordenha manual e 15 por ordenha mecânica pelo sistema 

balde ao pé, totalizando 30 animais. As amostras foram submetidas a três diferentes 

análises: composição do leite, contagem de células somáticas (CCS) e contagem 

bacteriana total (CBT). Constataram que a composição do leite foi semelhante entre 

os tratamentos. No entanto, os valores da CCS foram maiores nos animais 

ordenhados manualmente (384,7 x103 células/mL vs 89 x103 células/mL), enquanto 

os níveis de CBT foram mais altos nos animais ordenhados mecanicamente (15,3 x103 

vs 26 x 103 UFC/mL). Embora não tenham pesquisado leveduras do gênero Candida, 

a alta contaminação bacteriana é uma indicação de má higienização dos 

equipamentos de ordenha mecânica, o que pode ter sido também a causa da maior 

contagem de UFC de leveduras nas amostras de leite coletadas por ordenha 

mecânica analisadas neste estudo. 
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Ressalta-se que neste estudo verificou-se que nas amostras obtidas dos 20 

tanques de refrigeração, a mediana global de colônias de leveduras foi de 37 x 102 

UFC/mL, sendo 33 x 102 e 80,5 X 102 UFC/mL, para ordenha manual e mecânica 

respectivamente. Esse maior índice de contaminação do leite obtido por coleta 

mecânica pode ser devido a falhas no processo de higienização dos equipamentos 

utilizados na ordenha. 

Pesquisadores de vários países aferiram a qualidade microbiológica do leite em 

relação a presença de fungos leveduriformes e filamentosos. Entre eles Mutukumira 

e colaboradores (1996), no Zimbábue analisaram microbiologicamente 10 amostras 

de leite in natura de tanques de refrigeração coletivos fornecidos por 34 produtores 

diferentes. A contagem de leveduras e fungos filamentosos foi de <100 UFC/mL em 7 

das 10 amostras analisadas, uma contagem bem menor do que a encontrada no 

presente estudo, mesmo com a adição de colônias de fungos filamentosos. Isso deve-

se possivelmente, pelo menos em parte, a diferenças no tempo de estocagem que o 

leite permanece até o transporte para o laticínio.  

Desmasures et al. (1997), na França, estudaram 39 amostras de leite in natura 

refrigeradas em 20 fazendas leiteiras, observando que a média de contagem de 

leveduras foi de 6,9 x102 UFC/mL. Em outro estudo realizado por Sabois et al. (1991), 

na Argentina, também com amostras de leite de tanque de 17 fazendas no qual a 

contagem de leveduras e fungos filamentosos foi superior a 1 x 103 UFC/mL. Em 

ambos os estudos foram encontrados índices de contaminação inferiores aos valores 

das medidas encontradas no presente estudo, sugerindo piores condições de higiene 

na coleta e estocagem do leite.   

Há outros estudos que se assemelham ao nosso em relação às espécies de 

leveduras encontradas. Entre eles, o realizado por Klossowska e Malinowsi (2001), na 

Polônia, no qual analisaram 66 amostras de leite oriundas de tanques de refrigeração 

de diferentes propriedades de exploração leiteira e isolaram, dentre outros agentes, 

C. albicans, C. krusei, C. tropicalis, C. kefyr, que também foram identificadas no 

presente estudo, mas também encontraram fungos de outros Gêneros tais como: 

Geotrichum spp., Trichosporon spp. e Aspergillus spp. Em outro estudo conduzido por 

Swinne et al. (1997), na Bélgica, em 70 tanques de armazenamento de leite de 

diferentes fazendas, encontraram C. kefyr, C. rugosa e Pichia kluyveri. No Egito, 

Haridy (1992) analisou 126 amostras de leite in natura colhidas em fazendas de 

exploração leiteira na cidade de El Minia, encontrou leveduras pertencentes a 13 
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gêneros diferentes, entre elas Candida spp., no entanto, os mais frequentes foram 

Trichosporon beigelii e Rhodotorula spp. 

Em um estudo brasileiro realizado por Spanamberg et al. (2004), no Rio Grande 

do Sul, envolvendo 36 amostras de leite de 25 produtores de diferentes cidades, 

durante um período de 5 meses, descreveram 80 isolados, dentre elas 63 cepas de 

leveduras, mas não foi realizada a contagem de UFC. Foi observada uma distribuição 

heterogênea entre os produtores analisados, as espécies mais encontradas foram dos 

gêneros: Candida, Trichosporon, Rhodotorula, Klyveromyces e Geotrichum. 

Abordagem análoga foi efetuada no Estado de Goiás, por Souza e colaboradores 

(2016), no qual foram coletadas amostras em triplicata diretamente do tanque receptor 

de leite da cooperativa local, bem como amostras de leite industrializado e realizada 

a semeadura em ágar Sabouraud Dextrose, onde se pôde observar o crescimento de 

microbiota fúngica apenas nas amostras coletadas do tanque in natura.  

A pesquisa de leveduras em produtos lácteos é importante porque podem 

causar prejuízos econômicos pela perda das características primordiais dos produtos 

de origem láctea, além de causarem micoses oportunistas pela ingestão de alimentos 

contaminados. Visto que, em grande quantidade, são responsáveis pelo aroma não 

característico, perda da qualidade na textura devido à produção de gás, estufamento 

da embalagem, descoloração e sabor amargo, uma vez que há presença de enzimas 

que podem clivar proteínas (caseína, especialmente), lipídios (produção de ácidos 

graxos livres) e carboidratos (ROOSTITA et al., 2011).  

As leveduras são frequentemente detectadas em elevadas contagens em 

produtos lácteos, refletindo uma boa adaptação ao substrato rico em proteínas, 

lipídeos, açúcares e ácidos orgânicos. Elas podem interagir com outros micro-

organismos de diferentes formas, inibindo ou eliminando micro-organismos 

indesejáveis, podem também agir inibindo culturas starter. No caso de alta 

contaminação, na abertura da embalagem as colônias de leveduras podem estar 

presentes na superfície do produto pois possuem capacidade de multiplicação em 

temperaturas baixas; e ainda poderem utilizar proteínas, ácidos orgânicos, 

carboidratos presentes no iogurte, além de frutas e/ou açúcar que são adicionados ao 

processo, no caso de produtos lácteos derivados (VILJOEN et al., 2003).  

Segundo a legislação brasileira para a produção, comercialização e distribuição 

desses derivados lácteos é necessário o processamento térmico prévio para diminuir 

substancialmente a microbiota presente no leite in natura. Nesse sentido, há vários 

anos é proibida a venda de leite in natura para consumo direto da população, em todo 
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o território nacional, nos termos do Decreto-lei nº 923, de 10 de outubro de 1969, 

regulamentado pelo Decreto Nº 66.183, de 5 de fevereiro de 1970 (BRASIL, 1970).   

Neste presente estudo, também foi observada a presença de leveduras em leite 

comercializado in natura diretamente para a população, no qual foi encontrada a 

mediana de 20 X 102 UFC/mL (variando de 4 - >600 X 102/mL), um valor menor que o 

encontrado nas amostras de leite coletadas em tanques de refrigeração nas fazendas 

produtoras. Este menor índice de contaminação pode ser explicado pelo menor tempo 

de estocagem do leite nas fazendas, uma vez que logo após a coletas por ordenha 

manual, o leite é rapidamente distribuído pelos pontos de venda onde são mantidos 

sob refrigeração até ser vendido para o consumo da população. 

Esta pesquisa teve a preocupação não apenas de isolar, mas também 

identificar e quantificar os fungos, além de testá-los frente a três diferentes 

processamentos térmicos (pasteurização rápida, lenta e fervura), com o objetivo de 

avaliar o comportamento desses micro-organismos em um alimento consumido em 

larga escala pela população. Verificou-se que o processo de pasteurização rápida foi 

o procedimento que apresentou menor eficiência, seguido pela fervura. A 

pasteurização lenta se mostrou altamente eficiente, uma vez que não houve qualquer 

crescimento de leveduras após o tratamento.  

Um trabalho realizado por Ruz-Peres e colaboradores (2010) com objetivo de 

avaliar a resistência à pasteurização e fervura de fungos filamentosos e leveduras 

isolados de leite de vaca in natura. Constataram a presença de 27 estirpes fungos 

filamentosos e 275 leveduras dentre elas: (50) Candida krusei, (22) Candida 

parapsilosis, (23) Candida kefyr, (03) C. albicans, (40) C. guilliermondii, (14) C. 

lusitaniae, (36) C. tropicalis. As estirpes estudadas foram originalmente isoladas de 

leite in natura oriundo de 50 tanques de refrigeração e 10 latões de propriedades 

leiteiras, bem como de 10 latões de transportadores e distribuidores que 

armazenavam e comercializavam diretamente ao consumidor o leite obtido das 

propriedades produtoras. Esses autores constataram que a pasteurização rápida foi o 

procedimento no qual houve maior índice de resistência (72,18%) por parte das 

leveduras e fungos filamentosos, seguida pela fervura (15,89%) e pasteurização lenta 

(0,99%). Esses resultados corroboram com os encontrados no presente estudo, 

demonstrado que a pasteurização rápida não é muito eficiente para eliminar fungos 

de alimentos para o consumo humano. 
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Um resultado preocupante encontrado neste trabalho é a baixa eficiência da 

fervura, que é o procedimento mais utilizado na prática de grande parte da população 

como método de redução da contaminação do leite para o consumo humano.  

As leveduras classificadas como Debaryomyces hansenii var. fabryii foram 

testadas quanto a resistência aos conservantes, assim como com relação à 

sensibilidade ao tratamento térmico de 63ºC por 30 minutos, por Gusmão (2004). Em 

relação à sensibilidade ao tratamento, 21 (70,00%) das leveduras testadas foram 

resistentes, ou seja, 30,00% de eficiência do processo de pasteurização, 

demonstrando que para essa espécie de levedura esse tipo de processamento 

térmico não é tão efetivo quanto para as encontradas neste trabalho.  

A resistência das leveduras ao calor pode estar relacionada à formação de 

ascósporos, estrutura de reprodução fúngica. Segundo Put et al. (1989), aquelas que 

formam ascósporos são mais resistentes ao calor do que as que não formam, 

provavelmente uma grande parte das leveduras desta região tenham adquirido o 

potencial genético de expressar mais ascósporos, resistindo também a temperatura 

de 98°C, verificada no processo de fervura. 

De acordo com a Instrução Normativa no 51 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre 

os regulamentos técnicos de produção, identidade e qualidade do leite dos tipo A, B, 

e C, pasteurizados e do leite in natura refrigerado e o regulamento técnico da coleta 

de leite in natura refrigerado e seu transporte a granel, há somente a contagem padrão 

em placas (CPP) de unidades formadoras de colônias da totalidade dos micro-

organismos isolados (bactérias e fungos), não referenciando a contagem de unidades 

formadoras de colônias de leveduras no leite isoladamente. Deve-se atentar para o 

risco que constitui a presença destes micro-organismos no leite, tendo em vista que 

algumas leveduras são agentes de micoses oportunistas e/ou produtores de toxinas, 

fatores que podem comprometer a qualidade do leite. 

A temperatura é crucial, tanto para a conservação inicial da matéria prima, 

como a do produto final, quanto também para a escolha do tratamento térmico com a 

finalidade de reduzir a microbiota do leite. Um estudo realizado por Zambonim (2014) 

teve o objetivo de identificar células de leveduras promotoras de estufamento em 

iogurtes com polpa de frutas acompanhado o processo durante 18 semanas de 

produção em um laticínio, a cada semana foram coletados três potes de 100g do sabor 

produzido no dia da coleta. Um dos potes era analisado no tempo zero e os outros 

dois eram armazenados em dois ambientes: refrigerado (10ºC) e forçado (22ºC). 

Quando um pote apresentava sinais de estufamento era analisado e os resultados 
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eram comparados ao tempo zero. Em temperaturas elevadas de armazenamento, 

simulando o que pode ocorrer durante a distribuição e comercialização, o aumento da 

população de leveduras foi observado em forma de estufamento dos potes de 

iogurtes. Duas espécies de leveduras foram identificadas: Kluyveromyces marxianus 

e Saccharomces cerevisiae, sendo a primeira também encontrada neste estudo. Os 

resultados mostraram que a temperatura é um dos fatores determinantes para garantir 

o crescimento das referidas leveduras, como também as demais encontradas.  

Uma importante constatação deste estudo que merece ser destacada, diz 

respeito ás temperaturas dos tanques de refrigeração, nos quais o leite é armazenado 

antes de ser transportado para o laticínio onde é processado. Essa temperatura deve 

ser mantida no máximo à 4°C, o que possivelmente não está acontecendo, uma vez 

que foram encontradas maiores medianas de UFC/mL nas amostras de leite coletadas 

de tanques de refrigeração coletivos, que tinham a capacidade entre 500- 3000 litros. 

Outra possibilidade (ou as duas situações em conjunto) é a falta de higienização 

adequada durante os processos de ordenha (BRASIL, 2011). 

Assim, as informações coletadas neste trabalho podem ser úteis à comunidade 

científica, uma vez que forneceram dados importantes sobre a microbiota de 

leveduras encontradas no leite consumido na região Metropolitana de Natal, inclusive 

cinco cepas demonstraram resistência aos antifúngicos utilizados nos tratamentos 

clínicos de candidíases. Apesar de não haver um valor de referência, alguns isolados 

atingiram contagens de UFC, apenas de leveduras, superiores as admitidas para o 

leite pasteurizado das CPP segundo legislação brasileira (Brasil, 2011). Além disso, 

as estirpes isoladas neste estudo demonstraram termorresistência às metodologias 

de pasteurização rápida e o da fervura. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo foi possível constatar que: há presença de leveduras capazes 

de causar micoses oportunistas em amostras de leite in natura; 

 Cepas identificadas apresentaram padrão de resistência aos antifúngicos 

(anfotericina B, fluconasol e flucitosina); 

 A contagem das unidades formadoras de colônias de amostras de leite obtido 

por ordenha mecânica, armazenados em tanques de refrigeração coletivos, foi 

superior aos outros tipos de leites analisados, indicando que deve haver maior 

cuidado com a higienização dos equipamentos de ordenha, melhor adequação do 

manejo e estocagem do produto, visando reduzir a contaminação, além de manter a 

boa qualidade do leite produzido na propriedade; 

 A pasteurização lenta se mostrou eficiente na redução da microbiota de 

leveduras no leite, enquanto que a pasteurização rápida e a fervura se mostraram 

ineficientes para eliminação desses agentes presentes no leite destinado ao 

consumo humano.  
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Anexo A- Bulas disponíveis no Kit Fungifast® (ELITech MICROBIO - 44430) 
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ANEXO B- Fotografias adicionais dos crecimentos de pseudo hifas e 

brotamentos de espécies de leveduras no microcultivo. 
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