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RESUMO – A contaminação de alimentos por Staphylococcus enterotoxigênico, tanto coagulase positiva 

quanto negativa, retrata um problema de saúde pública, devido ao risco de ocasionar intoxicação 

alimentar à população. Para efeito de fiscalização, a legislação brasileira exige a enumeração de 

Staphylococcus coagulase positiva em alimentos in natura e processados, de origem animal ou vegetal. A 

fim de conhecer a qualidade microbiológica dos alimentos de origem animal produzidos e fiscalizados em 

Mato Grosso do Sul, foi acompanhada a rotina de diagnóstico de Staphylococcus coagulase positiva do 

LADDAN (Laboratório de Diagnóstico de Doenças Animais e Análises de Alimentos), da Agência 

Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (IAGRO-MS), no período de 05 

de julho a 05 de setembro de 2018, que recebe amostras de alimento de origem animal oriundas de 

fiscalização estadual. Neste período foram analisadas 44 amostras de alimentos de origem animal, 

distribuídas em 14 linguiças (três frescais, seis apimentadas, duas toscanas, uma calabresa, uma de carne 

suína e uma de carne bovina), 19 queijos (nove muçarelas, três burratas, cinco Minas frescais, um 

provolone e um Minas padrão), quatro charques, um requeijão de corte, um salame e cinco pescados. Das 

44 amostras, apenas duas (4,5%) foram positivas para Staphylococcus coagulase positiva, sendo uma de 

queijo tipo muçarela e outra de queijo tipo Minas frescal, consideradas estas insatisfatórias para consumo 

humano. De modo geral, no período avaliado, os produtos de origem animal fiscalizados se apresentaram 

seguros em relação aos Staphylococcus, especialmente os produtos cárneos. A presença de 

Staphylococcus coagulase positiva evidencia a ausência de condições higiênico-sanitárias durante a 

produção, processamento, armazenamento e/ou comercialização das amostras. 
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