VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONSUMO DE LEITE IN NATURA PODE
CAUSAR RISCOS À SAÚDE!

COMÉRCIO DE LEITE IN NATURA PROIBIDO PELAS LEIS:
DECRETO LEI N° 66.183, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1970.
LEI N° 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990.

DECRETO LEI N°66.183, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1970
Regulamenta o Decreto-lei nº 923, de 10 de outubro de 1969,
que dispõe sobre a comercialização do leite cru.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considerase leite cru aquele que não preencher as especificações do
artigo 4º.

Art 4º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por leite
beneficiado para consumo direto da população, aquele que
preencha as seguintes especificações:

I - ser pasteurizado por processos aprovados em aparelhagem
adequada, provida de dispositivos de controle automático, de
termorregulador, de registrador de temperatura (termógrafo de
calor) e outros que venham a ser considerados necessários para
o controle técnico-sanitário da operação;
II - ser padronizado e filtrado por processo centrífugos;
III - atender aos padrões físico-químicos e biológicos previstos na
legislação específica;

IV - ser, após a pasteurização, engarrafado ou empacotado
mecanicamente e, a seguir distribuído ao consumo e
armazenado em Câmara frigorífica à temperatura máxima de 5º
C (cinco graus Celsius), observando-se o prazo limitado de sua
distribuição prevista na legislação específica;
V - ser controlado física, química e bacteriologicamente no
estabelecimento beneficiador, em laboratório devidamente
aparelhado, observando-se os padrões oficiais;

VI - ser envasado em embalagens invioláveis de vidro, material
plástico, cartonado ou similares.

LEI 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:
II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo,
especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as
prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva
classificação oficial;
IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de
qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em
condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, ou multa.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e IX
pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e
a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta
parte.

Leite cru e os perigos de seu consumo.
O leite cru é o leite tirado das vacas, ovelhas e cabras e que não
foi pasteurizado para matar bactérias danosas . Este leite cru,
não pasteurizado, pode carregar bactérias perigosas como a
Salmonella, E. Coli, e a Listeria, responsáveis por causar
numerosas doenças veiculadas por alimentos.
Estas bactérias perigosas podem afetar seriamente a saúde de
qualquer pessoa consumidora do leite cru, ou do consumo de
alimentos preparados com leite cru. Portanto, as bactérias do
leite cru podem ser perigosas especialmente para grávidas,
crianças, idosos e pessoas com o sistema imune enfraquecido.

O que é a pasteurização?
A pasteurização é um processo que elimina bactérias perigosas
pelo aquecimento do leite a uma temperatura específica por um
período determinado de tempo. Além disso, a pasteurização e a
embalagem cuidadosa em recipientes limpos, sanitizados
ajudam a retardar a deterioração do leite, e assim durar por
mais tempo após sua compra. A pasteurização não esteriliza
completamente o leite e o leite não manipulado
apropriadamente pode se recontaminar após o tratamento
térmico. O resfriamento rápido após a pasteurização,
manipulação sanitária e armazenamento em recipiente limpo,
hermético minimiza a contaminação e os problemas de
deterioração do leite.

O método foi desenvolvido por Louis Pasteur em 1864, para
eliminar organismos indesejáveis responsáveis por doenças
como a listeriose, febre tifóide, tuberculose, difteria e brucelose.
As pesquisas demonstram que não há diferença significativa
nos valores nutricionais dos leites pasteurizado e não
pasteurizado. O leite pasteurizado contém baixos níveis dos
tipos de bactérias não-patogênicas, as quais ocasionam a
deterioração do alimento, então armazenar o leite pasteurizado
no refrigerador é muito importante.

O leite é um meio de cultura ideal para o crescimento bacteriano,
sendo os meios de contaminação muito numerosos. A
contaminação do leite pré pasteurização pode ocorrer em diversas
etapas do processo de ordenha. O leite pode já estar contaminado
quando retirado da vaca, em decorrência de infecções nos tetos
dos animais - conhecidas como mastite. A contaminação pode vir
ainda do equipamento de ordenha mal sanitizado; da água que é
usada para lavagem dos equipamentos na propriedade; das mãos
do ordenhador; do tanque de resfriamento, dentre outros. Diversas
doenças podem ser transmitidas ao homem pelo consumo de leite
cru, cabendo destacar:

a)Viroses:
São poucos os trabalhos realizados com vistas ao isolamento e
identificação de vírus em alimentos. Entre os Enterovírus, cujo
desenvolvimento se faz no trato gastrointestinal do homem e de
animais, o de maior importância é o vírus da poliomielite, que já
provocou surtos comprovadamente relacionados ao consumo de
leite cru (Queiroz, 1994).

b)Rickettsioses - febre Q:
É uma enfermidade difundida mundialmente e produzida
pela Coxiella burnetii, que pode ser transmitida pelo consumo de
leite cru de animais infectados. Em zonas onde o gado leiteiro
está infectado, um número elevado de amostras de leite revelase contaminado pela Coxiella burnetti. Provoca no homem o
aparecimento de febre, calafrios, suor, dores na nuca e na
cabeça.

c)Infecções e Intoxicações Bacterianas:
Tuberculose: o bacilo da tuberculose, quando encontrado no
leite, normalmente é do tipo bovino (Mycobacterium bovis), o qual
causa a tuberculose bovina, sendo altamente patogênica para o
homem.
Vacas
portadoras
de
mamites
produzidas
pelo M.bovispodem eliminar durante meses os bacilos
responsáveis, no homem, por infecções tuberculosas de
localizações as mais variadas, adquiridas através da ingestão de
leite cru.

Brucelose: é uma doença infecto-contagiosa de natureza
crônica, comum ao homem e animais, e causada por bactérias
do gênero Brucella. O veículo de transmissão mais freqüente
deste germe ao homem é o leite cru, sendo que seus derivados
obtidos de matéria-prima não pasteurizada podem também
transmitir as brucelas ao homem. A Brucella abortus pode causar
uma infecção conhecida como febre undulante, que em
humanos não chega a ser fatal, mas pode causar prejuízos a
saúde por períodos longos da vida da pessoa contaminada.

Listeriose: em relação ao leite e seus derivados, a
ocorrência de Listeria monocytogenes está amplamente
documentada, indicando este grupo de alimentos como o de
maior risco para a transmissão da listeriose humana. O Grupo
de Estudos da Listeriose da Organização Mundial da Saúde
admitiu que a Listeria monocytogenespode ser isolada em
cerca de 5% das amostras de leite não pasteurizados (Donini,
1996). Existem relatos de surtos de listeriose na França
decorrentes do consumo de queijo produzido a partir de leite
não pasteurizado, causando a morte de 26 pessoas no ano
de 1996.

Salmoneloses: o leite é um bom meio de cultura para as
salmonelas procedentes do gado ou de portadores humanos e
constitui, por conseguinte, um excelente veículo de transmissão
em que os germes, em presença de certas combinações de
tempo e temperatura, alcançam com rapidez o número
necessário para provocar um quadro clínico de infecção. A
contaminação do leite e produtos lácteos pode resistir durante
períodos mais ou menos longos, segundo as condições de
armazenamento, porém o suficiente para produzir infecções
humanas, a menos que o produto contaminado receba um
tratamento térmico adequado.

Muitas outras doenças podem ainda ser
transmitidas pelo leite cru, tais como:
cólera, difteria, leptospiroses, listerioses,
pasteureloses, infeçções por Micoplasma
e fungos patogênicos, dentre outros.

Portanto, leite seguro
para o consumo é
LEITE
PASTEURIZADO!
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