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RESUMO

BARROS, V. R. M. Estudo de fatores de patogenicidade de Bacillus spp
isolado em leite UHT. [Pathogenicity factors of Bacillus spp isolated from UHT milk].
2004. 117 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade São Paulo, São Paulo, 2004.

O leite produzido a ultra alta temperatura denominado oficiamente como UHT é o
leite de maior aceitação no mercado consumidor brasileiro. Com a finalidade de
ampliar o conhecimento sobre a segurança microbiológica do leite UHT, objetivouse estudar tanto os Bacillus spp, que vêm sendo relatados como contaminantes do
leite UHT no Brasil, como os eventuais esporos sobreviventes ao processamento.
A partir de 65 análises de leite UHT para a determinação de microrganismos
mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis, no leite UHT procedente das
indústrias sob Inspeção Federal no estado de São Paulo, 7 apresentaram contagens
acima de 100 UFC/ml, indicando um percentual de 10,76 % de provas fora dos
padrões para essa determinação, no período de jul a nov de 2003. Entretanto por
atuação dos controles de qualidade das indústrias partidas foram inutilizadas e o
leite que foi ao consumo apresentou 7,69% de microrganismos mesofílicos aeróbios
acima dos padrões, sendo que 6.15% destes microrganismos foram considerados
como

Bacillus

sporothermodurans.

Dos

isolamentos

das

contagens

de

microrganismos mesófilos acima dos padrões, foram efetuados estudos de seis

cepas de Bacillus spp do leite UHT das indústrias, além de três cepas isoladas do
leite UHT alvo de reclamações de consumidores procedente do Instituto Adolfo Lutz
da capital de São Paulo. O objetivo do presente projeto foi, após a identificação
cultural, microscópica, bioquímica e genética de culturas do Bacillus spp, estudar a
patogenicidade das amostras em diversos modelos experimentais como: Teste do
camundongo neonatos, alça ligada de coelho,

inoculação intraperitoneal em

camundongo BALB C e culturas celulares (Vero, HEp2 e Fibroblastos de Embrião
de Galinha). As 3 amostras isoladas de leite de reclamações dos consumidores do
Instituto Adolfo Lutz de São Paulo foram tipificadas preliminarmente pela técnica de
Espectroscopia Infra-Vermelho a Transformada Fourier (FT- IR) como Bacillus
flexus, enquanto que as amostras isoladas do leite procedente de três indústrias de
São Paulo apresentaram presença de B. flexus e B.oleronius e Bacillus
sporothermodurans. Exemplares de B.flexus testados quanto a patogenicidade
apresentaram efeito citopático nas culturas celulares Vero, HEP2 e Fibroblastos de
Embrião de Galinha e morbidade em camundongo BALB C. O Bacillus
sporothermodurans não apresentou patogenicidade a nenhum dos modelos
biológicos citados.
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