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RESUMO – Com a crescente preocupação com a segurança alimentar se intensificaram estudos 

paralelamente ao crescimento da produção leiteira, consequentemente foram necessários um maior 

controle da cadeia produtiva e um monitoramento mais rigoroso quanto á qualidade e inocuidade dos 

derivados lácteos, o que ocorreu por meio de análises específicas. Assim, objetiva se com este estudo, 

avaliar a conformidade sanitária do leite em pó integral, de diferentes marcas, comercializadas no 

Município de Vassouras, RJ. Essa avaliação aconteceu através da verificação dos dados obtidos pela 

vigilância sanitária, a partir de oito marcas de leite em pó integral, sendo sete analisadas quanto às 

características sensoriais (aspecto, cor e odor) e microbiológicas (contagem de coliformes a 45°C, de 

Staphylococcus coagulase positiva e de Bacillus cereus e pesquisa de Salmonella sp). Sendo que cinco 

destas marcas foram avaliadas em relação às características físico-químicas (teor de umidade, acidez 

titulável e matéria gorda). E três para verificação da presença de metais pesados (chumbo e cádmio), 

esses ensaios foram realizados por laboratórios credenciados. Todos os resultados apresentados foram 

satisfatórios, não indicando quaisquer alterações, demonstrando que as marcas avaliadas encontram-se de 

acordo com o preconizado pela legislação vigente, o que comprova que os produtos não apontam 

quaisquer riscos à saúde pública. Conclui-se então que a realização das análises de leite é de suma 

importância para a saúde coletiva, garantindo assim segurança alimentar da população do Município. 
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