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RESUMO  

 

 

Com o objetivo de caracterizar o perfil dos consumidores de leite e seus derivados, 
avaliando o conhecimento destes em relação à qualidade dos produtos e o papel dos 
Serviços de Inspeção, foram realizadas 121 entrevistas no município de João Pessoa, 
chegando-se aos seguintes resultados: Todos os entrevistados eram consumidores de 
leite e/ou seus derivados, onde 69% eram do sexo feminino e 31% do sexo masculino. 
Grande parte dos entrevistados estava na faixa etária entre 20 e 40 anos. Possuíam o 
ensino médio completo 44% dos entrevistados e 23% apenas o ensino fundamental. 
Quase que a totalidade das pessoas informou que consome produtos lácteos 
diariamente, poucos consomem esporadicamente ou três vezes na semana e existe uma 
preferência para compra destes produtos em mercadinhos de bairro e super mercados. 
Algumas pessoas compravam os produtos em vendedores ambulantes, consumindo o 
leite cru e expondo-se ao risco de adquirir alguma doença. Constatou-se também que 
64% da população entrevistada observam apenas a data de validade do produto como 
garantia de sua qualidade e que o carimbo de inspeção é pouco conhecido. Raros 
consumidores têm conhecimento sobre as doenças que podem ser transmitidas pelo 
leite. Assim, nota-se que é necessária a divulgação da importância dos serviços de 
inspeção na qualidade dos produtos de origem animal, através de programas 
consistentes de educação sanitária. 
 

 

Palavras-chave: Consumidor, Leite, Qualidade, Inspeção, Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

With the objective to characterize milk and milk´s derivate products consumers, valuing 
they knowledge about products quality and the inspection service's role, was made 121 
interviews in João Pessoa county, getting the further results: All the interviewees was 
milk and/or milk´s derivate products consumers, where 69% was female and 31% male, 
most of then between 20 and 40 years old. 44% completed senior High School and only 
23% has only fundamental education. Almost the totality of the interviewees informed 
that they daily consume lacteous products, and only fews consumes sporadically or 3 
times per week, there is, also, a preference to acquired such products at neighbor 
grocery and supermarkets. Some of then used to buy these products at informal market 
and consuming raw milk, exposing themselves to the risk of catching diseases. Also was 
observed that 64% of interviewees observes only the validity date as quality guarantee 
and the inspection stamp is unknown for most of then. Almost nobody has the 
knowledge about diseases transmitted trough milk. So, come into view the need of 
publicizing information about inspection service importance at products of animal 
origin, through a consistent sanitary education.  
 

 

Keywords: consumers; milk; quality; inspection; education.
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1.      INTRODUÇÃO  

 

 

Desde os tempos mais remotos o leite é utilizado como alimento pelo homem, hoje em 

dia seu consumo vem aumentando gradativamente com destaque para os seus derivados 

como: iogurtes, queijos, manteigas, entre outros. É considerado o mais completo dos 

alimentos, por sua composição rica em proteína, gordura, carboidratos, sais minerais e 

vitamina, portanto deve fazer parte integrante da dieta de crianças, idosos e convalescentes ( 

GERMANO; GERMANO, 2008). 

O crescimento populacional configurou um aumento de demanda por alimentos, 

incluindo o leite e seus derivados. Isto ocorreu por diversos fatores, entre eles as mudanças 

nos hábitos alimentares, crescimento de renda e a redução de preços. O crescimento da 

oferta dos produtos lácteos nos últimos 40 anos foi muito aquém do crescimento 

populacional. Atualmente, o seu consumo encontra-se ao redor de 130 litros/hab./ano. Uma 

melhoria de renda proporcionada a partir da implantação do Plano Real promoveu uma 

elevação deste consumo no Brasil (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 2008).  

Grande parte do leite produzido no mundo destina-se ao consumo direto e apesar dos 

grandes riscos de infecção por bactérias patogênicas, ainda ocorre o consumo de leite cru 

não só no Brasil mas também em países da Europa e América do Norte. O leite cru pode 

transmitir várias doenças a quem o consome desta forma, e é cada vez maior a preocupação 

das indústrias e dos produtores com a qualidade do produto que sai das fazendas. As 

bactérias são as principais causadoras de doenças relacionadas ao consumo de leite ou 

produtos lácteos, como por exemplo: Brucelose, Tuberculose, Samonelose, Listeriose. 

Tendo em vista o aumento do consumo de produtos lácteos, muitas vezes de forma 

inadequada podendo constituir-se em risco para a saúde pública, este trabalho avaliou os 

aspectos sócio econômico de uma população relacionando-os com o consumo de leite e seus 

derivados. Averiguou também o grau de conhecimento, a atitude e o comportamento da 

população em questão em relação a qualidade dos produtos lácteos consumidos e desta 

forma avaliou-se o grau de conhecimento da população em relação aos Serviços de Inspeção 

de Produtos de Origem Animal. 
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2.      REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 IMPORTÂNCIA E QUALIDADE DO LEITE  

 

 

Leite é o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de 

higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas (BRASIL, 2002). É o alimento 

mais completo que existe para o ser humano (GERMANO; GERMANO, 2008). Tem alto 

valor nutritivo, tais como proteínas, carboidratos e gorduras. Possui grande concentração de 

cálcio, que é essencial para a formação e manutenção dos ossos. Suas proteínas são diversas, 

propiciando a formação e manutenção dos tecidos. Além da vitamina A, o leite contém 

vitamina B1, B2 e minerais que favorecem o crescimento e a manutenção de uma vida 

saudável (EMBRAPA, 2001).  

Cegala (2005) define qualidade como propriedade, atributo ou condição natural 

distintivo de um ser ou coisa, ou seja, é a junção das características que diferenciam os 

produtos e que determinam o seu grau de aceitabilidade pelo consumidor. Do ponto de vista 

tecnológico, a qualidade da matéria prima é um dos maiores entraves ao desenvolvimento e 

consolidação da indústria de laticínios no Brasil. 

A competitividade no mercado de laticínios vem crescendo a cada dia, portanto a 

qualidade passa a ser o grande diferencial para as indústrias que já estão, em sua grande 

maioria, estimulando os produtores de leite com programas de pagamento pela qualidade, 

bonificando os que atendem as exigências e penalizando os que não atendem aos parâmetros 

estipulados (CERQUEIRA, 2004).  Germano & Germano (2008) acrescentam que no início 

da década de 90, quando os primeiros programas de qualidade foram implantados pelos 

laticínios, as indústrias puderam exigir mais da qualidade do leite in natura e a estratégia de 

incentivo ao produtor, através do estabelecimento de preços em função da qualidade do leite, 

deu um novo estímulo ao mesmo. 

A indústria do leite é composta por diversas fases que vão desde a origem do produto, nas 

propriedades rurais, até sua chegada ao comércio nas formas de leites UAT, pasteurizados e 

produtos derivados, como queijos, iogurtes entre outros. Apesar de todas as fazes serem de suma 

importância para preservar a qualidade do leite, a de produção merece maior destaque 

principalmente no que diz respeito aos cuidados com as fêmeas que devem ser consideradas 

individualmente como uma pequena indústria (GERMANO; GERMANO, 2008). Assim, o 
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controle da qualidade do leite começa no processo de produção da fazenda com a aquisição 

e manutenção de animais saudáveis e um manejo higiênico-sanitário adequados. Nas etapas 

de industrialização, distribuição e comercialização, devem ser tomados diversos cuidados 

fazendo-se um esforço integrado e conjunto para garantir a qualidade do produto final. Para 

se alcançar a qualidade em todos os setores dessa cadeia produtiva é necessário que todos os 

elos que a compõem (produtores, indústria e consumidores) estejam comprometidos com o 

mesmo objetivo. 

A ordenha é considerada uma ameaça para a qualidade do leite e um dos pontos 

críticos mais importantes para a sanidade dos animais, pois por meio da higienização, 

adequação dos equipamentos e dos próprios ordenhadores podem ocorrer lesões internas da 

glândula mamária proporcionando sua invasão por microorganismos patogênicos e 

conseqüente mastite, que é um fator de grandes prejuízos econômicos tanto para o produtor 

quanto para toda a cadeia produtiva (GERMANO; GERMANO, 2008). Portanto, o controle 

higiênico-sanitário dos rebanhos e da ordenha é essencial para diminuir o risco de 

transmissão de patógenos.  

Atualmente no Brasil o controle da qualidade do leite abrange a prevenção de fraudes e 

adulterações deste produto in natura. Os parâmetros físico-químicos oficiais utilizados para 

este controle são: acidez, densidade a 15˚, índice crioscópico (que verifica a adição de água), 

percentual de gordura e de estrato seco desengordurado.  Já os parâmetros microbiológicos 

são variados de acordo com o tipo de leite, conforme a IN 51 de 18 de setembro de 2002 

(GERMANO; GERMANO, 2008).  

Cabe portanto às autoridades das esferas federal, estadual e municipal com seus 

serviços de inspeção sanitária, não somente fiscalizar as atividades em toda a cadeia 

produtiva do leite, mas também orientar os produtores e mostrar a importância da educação 

neste setor. 

 

 

2.2 OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA GARANTIA DA QUALIDADE DOS 

PRODUTOS LÁCTEOS 

 

 

O Ministério da Saúde diz que a inspeção sanitária é o procedimento de fiscalização 

efetuado pela autoridade sanitária que avalia em toda a cadeia alimentar as Boas Práticas de 

Produção com vistas a atingir os padrões de identidade e qualidade estabelecidos, através da 
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verificação do cumprimento dos procedimentos previstos nos seus manuais, na utilização do 

Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), e no atendimento à 

legislação sanitária. Orienta ainda a intervenção, objetivando a prevenção de agravos à saúde 

do consumidor no que se refere às questões sanitárias, inclusive quanto ao teor nutricional 

(BRASIL, 1993), reforçando o que diz o Código de Defesa do consumidor quando esclarece 

que os produtos e serviços expostos ao consumo não devem acarretar riscos à saúde 

(BRASIL, 1990). Já Germano & Germano (2008) afirmam que o controle higiênico-

sanitário dos alimentos previne as enfermidades que podem atingir o homem por meio de 

seu consumo, bem como assegura a qualidade e reduz o desperdício dos mesmos. 

No mundo contemporâneo, passou-se a reconhecer a vulnerabilidade do consumidor e 

estabelecer variados meios de controle para proteger a saúde do mesmo, por isso os serviços 

de inspeção sanitária e seus recursos humanos necessitam estar capacitados e 

permanentemente atualizados para exercer uma função mediadora entre os interesses 

econômicos e os da saúde, cabendo-lhes avaliar e gerenciar os riscos sanitários de modo a 

proteger a saúde de uma coletividade (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).  

O consumo de lácteos no Brasil vem crescendo cada dia mais, apesar das dificuldades 

de ordem econômica. O agronegócio do leite ocupa posição de destaque na economia 

brasileira e são grandes as expectativas de um salto ainda maior no que diz respeito a 

exportação de produtos lácteos. Espera-se deste modo que os serviços oficiais de 

fiscalização obtenham maior incentivo para a garantia da qualidade dos produtos que irão 

ser consumidos. Germano & Germano (2008) citam que a inspeção sanitária dos alimentos 

de origem animal deve iniciar antes mesmo de os animais estarem aptos a produzir, por isso 

a sanidade do rebanho é de grande importância para a obtenção de alimentos de boa 

qualidade e sem prejuízos econômicos para o produtor.  

A prática da fiscalização sanitária, base das ações de vigilância sanitária de alimentos, 

deve integrar as ações às avaliações de risco epidemiológico e utilizar a inspeção como 

instrumento desta fiscalização, abrangendo o conjunto das etapas que compõem a cadeia 

alimentar, incluindo suas interações com o meio ambiente, o homem e seu contexto sócio-

econômico, além de proteger a saúde do consumidor com caráter preventivo (BRASIL, 

1993). 
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2.3 LEGISLAÇÃO SANITÁRIA PARA ALIMENTOS 

 

 

Os fatos mais significativos relacionados a inspeção sanitária de produtos de origem 

animal (POA) no Brasil ocorreram a partir do século passado (PARDI  et al., 1995). A 

legislação sobre alimentos iniciou-se em 1906, com a criação do Ministério dos Negócios da 

Agricultura, Indústria e Comércio que tinha como objetivo normatizar os assuntos referentes 

às indústrias de POA (GERMANO; GERMANO, 2008). Já em 1909, com a criação da 

Diretoria da Indústria Animal, através do Decreto nº 7.622, constava a indicação referente à 

inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Logo a seguir em 1911, com a 

regulamentação do Serviço de Veterinária através do Decreto nº 8.331, a inspeção de 

matadouros, entrepostos frigoríficos e laticínios passou a constar como exigência no Brasil 

(PARDI et al. 1995). Germano & Germano (2008) comentam que em 1950 foi editada a Lei 

Federal nº 1.283, conferindo poderes ao Ministério da Agricultura para editar o Decreto 

Federal nº 30.691 de 29 de março de 1952 que regulamenta a inspeção industrial e sanitária 

de produtos de origem animal (RIISPOA). Documento este que pela sua importância e 

versatilidade, vigora até hoje (PARDI et al., 1995), salientando-se que o RIISPOA teve sua 

revisão concluída no ano de 2008. 

O Ministério da Saúde criou as Normas Básicas Sobre os Alimentos, um minucioso 

documento instituído pelo Decreto-Lei nº 986 de 11 de outubro de 1969.  Contudo o  

controle dos produtos de origem animal permaneceu sendo feito pelo Ministério da 

Agricultura (GERMANO; GERMANO, 2008). 

Existem no Brasil três esferas administrativas que atuam no controle de alimentos: 

federal, estadual e municipal. Assim no ano de 1989, com a Lei Federal nº 7.889, as 

responsabilidades da inspeção de produtos de origem animal foram divididas, ficando os 

estabelecimentos de comércio interestadual e internacional sob o âmbito federal. Os 

estabelecimentos de comércio intermunicipal, bem como os estabelecimentos atacadistas e 

varejistas ficaram sob responsabilidade estadual. Cabendo a esfera municipal a fiscalização 

dos estabelecimentos de comércio exclusivo ao município (GERMANO; GERMANO, 

2008). 

Em 1990 foi criado o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de 

setembro, que tem como finalidade assegurar os seus direitos contra qualquer problema de 

fabricação, qualidade e fraudes das mercadorias adquiridas.  
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No setor de lácteos houve um grande avanço quando, por iniciativa do Ministério da 

Agricultura em 1996, foi criado o Programa Nacional da Qualidade do Leite. A 

Universidade Federal de Viçosa, o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, a Universidade 

Federal de Lavras e o Laboratório de Referência Animal também contribuíram para o projeto 

que tinha a proposta de aperfeiçoar a legislação sanitária para leite. A conclusão deste processo 

foi a criação da Instrução Normativa nº 51 publicada no Diário Oficial da União em 20 de 

setembro de 2002 que hoje regulamenta a identidade e a qualidade do leite consumido em todo o 

território nacional (GOMES, 2008). 

Outras Portarias e Resoluções de grande importância para os alimentos foram criadas e 

vigoram até hoje. Controlando e estabelecendo padrões de qualidade, elas são seguidas e 

utilizadas pelos profissionais da área de fiscalização de estabelecimentos de produtos 

alimentícios. Como exemplo tem-se a Resolução RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002, que 

dispõe sobre os procedimentos operacionais padronizados (POP) bem como a 

verificação das Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

 

 

2.4 ROTULAGEM DE ALIMENTOS 

 

 

Entende-se por rótulo toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou 

gráfica que esteja presente sobre escrita, impressão, estampa ou gravação colocada sobre a 

embalagem dos alimentos (BRASIL, 2005). O rótulo é a “Identidade" de um produto, por 

isso, além da função publicitária, ele deve ser um meio de informação que facilite ao 

consumidor uma escolha adequada e uma correta conservação e consumo do produto 

adquirido. Desta forma, as indicações devem ser completas, verdadeiras e esclarecedoras 

quanto à composição, qualidade, quantidade, validade e características que entrem na 

composição do produto (PORTAL DO CIDADÃO, 2007).  

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento prevê as seguintes informações 

como obrigatórias nos rótulos dos produtos de origem animal embalados: denominação de 

venda do produto; lista de ingredientes; conteúdos líquidos; identificação da origem; nome 

ou razão social do estabelecimento produtor; carimbo oficial da inspeção; categoria do 

estabelecimento; CNPJ; conservação do produto; marca comercial; identificação do lote; 

data de fabricação; prazo de validade; composição do produto; instrução sobre o preparo e 
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uso, quando necessário e indicação da expressão de registro no Ministério da Agricultura 

(BRASIL, 2005).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) também regulamentam 

normas para os rótulos de alimentos determinando, por exemplo, a obrigatoriedade da 

presença da tabela nutricional (RESOLUÇÃO-RDC ANVISA Nº 360, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2003) ou estabelecendo a forma de expressar o conteúdo líquido nas 

embalagens (Portaria INMETRO nº 157 de 19 de agosto de 2002). 

 

 

2.5 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

 

 

Os alimentos são essenciais para a vida e o crescimento dos seres humanos. 

Paradoxalmente, também podem ser fonte de doença. Anualmente, milhões de pessoas 

sofrem de doenças transmitidas por alimentos (DTA). Mundialmente, as doenças de origem 

alimentar constituem um grande risco a vida humana, provocando muito sofrimento, 

principalmente nos mais jovens (TOMMASI, 2006). O Ministério da Saúde destaca que vem 

aumentando significativamente no mundo a ocorrência das DTA. São variados os fatores 

que contribuem para este aumento, destacando-se o crescimento das populações, o processo 

de urbanização desordenado e a necessidade de produção de alimentos em grande escala.  

Embora seja comprovada a relação de várias doenças com a ingestão de alimentos 

contaminados e apesar do elevado número de internações hospitalares e mortalidade infantil 

por diarréia, em algumas regiões do país pouco se conhece da real magnitude do problema, 

devido à precariedade das informações disponíveis à população, bem como ao despreparo de 

alguns profissionais da área. Fortsythe (2002) destaca que os variados produtos disponíveis 

no mercado oportunizam ao consumidor uma ampla escolha. Porém, mesmo com os 

progressos na medicina e na produção de alimentos, as DTA continuam apresentando 

problemas significativos para a saúde e para a economia mundial. 

Apesar de sua riqueza nutritiva, o leite constitui excelente meio de cultura para o 

desenvolvimento de microrganismos e a transmissão de zoonoses. Portanto é necessário que 

o leite produzido e comercializado seja seguro e não apresente risco para a saúde pública. 

Sua contaminação ocorre na fazenda durante ou após a ordenha, devido à infecção dos 
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animais e do homem, bem como a deficiente higiene do ambiente e utensílios (SENA, 

2004). Evangelista (2005) acrescenta que o leite é totalmente estéril, quando formado, 

porém com os fatores externos torna-se vulnerável a contaminação, o que concorda com 

Giova (1997) quando cita que os microorganismos podem penetrar no leite a partir do úbere, 

pelas mãos do ordenhador e pelos equipamentos utilizados na ordenha. 

Os microorganismos presentes no leite cru são os mesmos encontrados no úbere e na 

pele do animal, nos utensílios da ordenha ou nas tubulações da coleta.  Quando este leite é 

mantido refrigerado por longo período, apresenta várias bactérias dos seguintes gêneros: 

Enterococcus, Lactococcus, Streptococcus, Leoconostoc, Lactobacillus, Microbacterium, 

Micrococcus, Proteus, Pseudomonas, Bacillus e Listéria, bem como alguns representantes 

do gênero Coliformes (JAY, 2005). 

A contaminação do leite pode ocorrer de várias formas como, por exemplo, durante a 

ordenha, através de equipamentos inadequados, por falta de limpeza e higiene dos 

recipientes ou devido ao estado de saúde dos animais, fatores como este último, atingem de 

forma direta o ser humano, podendo provocar zoonoses como a tuberculose e a brucelose. 

Nauiack (2006) destaca ser essencial a conscientização dos produtores sobre os cuidados 

que devem ser tomados para a obtenção de um produto com baixa contagem bacteriana. 

Com isto haverá ganhos tanto para o produtor, que terá seu produto valorizado, quanto para 

o consumidor, que terá um produto de qualidade diminuindo bastante a probabilidade de 

adquirir alguma toxiinfecção alimentar provocada por bactérias. 

O leite é veículo de algumas doenças e seu consumo in natura geralmente está 

relacionado com surtos epidêmicos. A Campilobacteriose e as Salmoneloses são 

reconhecidas como doenças que podem ser transmitidas pelo leite e seus derivados. Casos 

de Listeriose e Colites hemorrágicas também têm sido relacionados ao leite (JAY, 2005). 

A seguir as principais doenças que podem ser transmitidas pelo leite: 

 

 

2.5.1 Salmonelose: 

 

 

É uma doença infecciosa provocada por um grupo de bactérias do gênero Salmonella, 

que pertencem à família Enterobacteriaceae. A Salmonella é conhecida há mais de 100 anos 

e o sua denominação é uma referência ao cientista americano Salmon, bacteriologista que 

descreveu a doença associada a bactéria pela primeira vez (ABC DA SAÚDE, 2007). 
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O habitat natural da Salmonella é o trato intestinal de homens e animais. São bacilos 

Gram-negativos, não formadores de esporos, anaeróbios facultativos (SENA, 2004). Podem 

multiplicar-se em diversas condições ambientais, externas ao seres vivos. Desenvolvem-se 

facilmente em alimentos e a maior parte destas bactérias é patogênica para o homem, apesar 

das diferenças quanto às características e gravidade da doença que provocam (GERMANO; 

GERMANO, 2008). 

É de grande extensão no mundo a preocupação com as Salmonellas e seus efeitos 

decorrentes de sua propagação nos alimentos. A tentativa de seu controle vem ocupando a 

atenção dos órgãos responsáveis pela saúde pública, tendo grandes repercussões de ordem 

econômica (PARDI et al., 1995). As infecções provocadas pelas bactérias deste gênero são 

as mais importantes causas de DTA (GERMANO; GERMANO, 2008). Franco e Landgraf 

(2005) comentam que a Salmonella é um dos agentes mais freqüentemente envolvidos em 

surtos de doenças originadas por alimentos em diversos países, inclusive o Brasil e que 

inúmeros destes surtos foram causados por variados tipos de alimentos tais como: leite cru 

ou inadequadamente pasteurizado, queijo, saladas a base de ovos e sorvetes.  

As doenças causadas pela Salmonella dividem-se em três grupos: a febre tifóide, 

causada pela S.typhi, a febre entérica, causada pela S. paratyphi A, B e C e as enterocolites 

causadas pelas demais. Os sinais clínicos destas doenças são geralmente: febre, vômitos, 

diarréias e dores de cabeça (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

Hábitos alimentares podem influenciar bastante a epidemiologia das salmoneloses, 

sabe-se que leite cru contaminado por moscas, fezes e recipientes mal higienizados pode 

transmitir a doença ao homem, a pasteurização destrói a bactéria e freqüentemente esta é a 

única medida de controle. 

 

 

2.5.2 Tuberculose: 

 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2004) a tuberculose é um problema de saúde 

prioritário no Brasil, que em conjunto com mais 21 países em desenvolvimento possuem 

80% dos casos da doença. Relatos apresentados à Organização Mundial de Saúde 

mostravam que aproximadamente 30 milhões de pessoas poderiam morrer por causa da 

tuberculose até o ano de 2007 estimando-se que um terço  da população mundial esteja 
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infectada com o bacilo da tuberculose e que a cada segundo alguém seja infectado 

(GERMANO; GERMANO, 2008).  

A tuberculose bovina é uma zoonose causada pelo Mycobacterium bovis (M.bovis), 

sendo o rebanho bovino o principal hospedeiro. Diversas espécies de mamíferos podem 

infectar-se pelo bacilo, inclusive o homem. Além dos riscos à saúde pública há também a 

queda na produção nos rebanhos e conseqüentes perdas econômicas (RIBEIRO et al., 2004). 

O leite consumido cru representa o veículo principal pelo qual bacilos da tuberculose 

passam do animal para o homem. As vacas leiteiras infectadas são o reservatório mais 

importante dos bacilos (SENA, 2004). Por isso os médicos veterinários responsáveis e os 

proprietários de estabelecimentos produtores devem ter total atenção a sanidade do rebanho 

(GERMANO; GERMANO, 2008). 

   

 

2.5.3 Brucelose: 

 

 

Constitui um exemplo clássico de zoonose transmitida pelo leite (SENA, 2004). É uma 

zoonose de distribuição mundial e de grande importância tanto para a saúde pública quanto 

para a economia. É na produção leiteira que existe maior prevalência de animais portadores 

da infecção e considerando-se a importância do gado bovino na produção de leite, a 

brucelose recebe grande destaque em todos os países produtores de lácteos (GERMANO; 

GERMANO, 2008).  

A Brucella é um cocobacilo Gram-negativo e aeróbico. O gado e as indústrias de 

laticínios são a principais fontes de disseminação da brucelose. A bactéria entra no corpo 

através da pele, trato respiratório ou digestivo, pela ingestão de produtos de origem animal, 

atingindo o sangue e os vasos linfáticos onde se multiplicam e causam sintomas que variam 

de acordo com o organismo, como febre, tremores e sudorese (FORSYTHE, 2002). 

Germano & Germano (2008) acrescentam que podem ocorrer também insônia, impotência 

sexual, anorexia, cefaléia, podendo evoluir para depressão, encefalite, meningite e 

endocardite. 

Devido aos animais desempenharem papel essencial na epidemiologia da brucelose, é 

fundamental o controle nas áreas consideradas enzoóticas, realizando-se o controle 

higiênico-sanitário dos rebanhos de acordo com as normas e regulamentos dos órgãos 

governamentais competentes, bem como tomando-se precauções higiênicas por meio de 
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atividades educativas e tratamento térmico de produtos lácteos e demais alimentos 

potencialmente contaminados. 

  

 

2.5.4 Listeriose: 

 

 

A Listeria monocytogenes, agente etiológico da listeriose, é um microorganismo 

conhecido há bastante tempo pelos microbiologistas, porém na década de 80 tornou-se um 

dos mais importantes patógenos veiculados por alimentos devido ao grande aparecimento de 

surtos epidêmicos (FRANCO; LANDGRAF, 2005). É uma bactéria Gram-positiva, não 

formadora de esporos, movimenta-se por meio de flagelos. Quando comparada a 

Salmonella, a Listéria é menos sensível ao calor, porém a pasteurização é suficiente para 

eliminá-la (FORSYTHE, 2002). 

O agente causador da listeriose afeta grupos particularmente vulneráveis como 

indivíduos com sistema imunológico debilitado, incluindo mulheres grávidas, idosos e 

neonatos. Ocorreram surtos desta doença em muitos países, inclusive Suíça, Austrália e 

EUA (TOMMASI, 2006). Vários destes surtos aconteceram na década de 80, incluindo o 

primeiro, ocorrido no Canadá, que despertou a atenção dos microbiologistas de alimentos 

para o problema, onde o alimento incriminado foi uma salada de repolho. Outro surto 

ocorrido em 1983, nos EUA, envolveu 49 pessoas com índice de mortalidade de 29%, tendo 

como alimento incriminado leite pasteurizado (FRANCO; LANDGRAF, 2005). Queijos 

macios foram responsáveis por numerosos surtos na Europa e outras regiões (TOMMASI, 

2006).  

Os principais sintomas da listeriose são: meningite, encefalite e septicemia. Pode levar 

ao aborto e nascimentos prematuros quando a mulher é infectada no segundo e terceiro 

trimestre de gestação (FORSYTHE, 2002). A letalidade atinge 25% em pessoas adultas e 

40% em idosos. Durante os surtos a doença pode atingir 40% e nas infecções neonatais 

podem superar os 80% (GERMANO; GERMANO, 2008). 

Uma grande variedade de alimentos pode conter a L. monocytogenes, dentre eles estão 

os produtos lácteos, leite cru ou pasteurizado, queijos e carnes cruas ou termoprocessadas. 

Deve-se ter grande atenção nos locais onde se processam alimentos, buscando dificultar ao 

máximo a contaminação dos mesmos. As barreiras que impedem o acesso de animais e 

insetos são de grande utilidade. Os mecanismos de controle e segurança dos alimentos são 
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essenciais, bem como a higiene do ambiente e dos manipuladores (GERMANO; 

GERMANO, 2008).   

 

 

2.5.5 Yersiniose: 

 

 

Três são as espécies patogênicas do gênero Yersinia, mas apenas a Y. enterocolitica e a 

Y. pseudotuberculosis estão associadas a gastroenterites transmitidas ao homem por 

alimentos (FORSYTHE, 2002). A Y. enterocolitica é uma bactéria psicrotrófica tornando os 

alimentos refrigerados de origem animal importantes fatores de risco para o homem, este 

fato explica os dois maiores surtos alimentares causados por esta bactéria terem como 

alimentos incriminados o leite pasteurizado e leite achocolatado (FRANCO; LANDGRAF, 

2005). 

A Y. enterocolitica é um bastonete Gram-negativo, pode possuir flagelos de acordo 

com a temperatura de seu crescimento (FORSYTHE, 2002). É anaeróbico facultativo, 

possuindo temperatura ótima para crescimento entre 25 e 37˚C, sendo uma bactéria 

psicrotrófica multiplica-se, embora que lentamente, em temperaturas de refrigeração 

(GERMANO; GERMANO, 2008). 

A yersiniose não ocorre com freqüência desde que não aconteçam falhas durante o 

processamento dos alimentos. É freqüentemente caracterizada por sintomas como diarréia, 

vômitos, porém são mais comuns a febre e dores abdominais (FORSYTHE, 2002). Germano 

& Germano (2008) relatam que a sintomatologia pode envolver três diferentes fases: a 

primeira apresenta-se com sinais típicos de gastroenterite, a segunda caracteriza-se por 

inflamação das articulações, podendo comprometer ocasionalmente a pele, os olhos e os rins 

e a terceira caracteriza-se pelo aparecimento de artrite reumatóide ou espondilite 

anquilosante.  

Em vários países, incluindo o Brasil esta bactéria vem sendo isolada em diversos 

alimentos como, por exemplo, carnes e seus derivados, leite cru e pasteurizado, produtos de 

laticínios e vegetais. Porém o isolamento em leites pasteurizados provavelmente seja 

decorrente de contaminação pós-processamento (FRANCO; LANDGRAF, 2005). A maior 

parte das ocorrências de yersiniose aponta a manipulação inadequada e os utensílios mal 

higienizados como os principais responsáveis pela veiculação do agente (GERMANO; 

GERMANO, 2008). 
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2.6  EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AS DOENÇAS DE ORIGEM ALIMENTAR 

 

 

Improta (2008) define educação sanitária como um processo educativo que leva um 

determinado público, o qual se conhecem seus aspectos psicossociais, a praticar mudanças 

de comportamento diante dos problemas sanitários, por meio de conscientização e resolução 

destes problemas a partir de soluções pensadas e executadas pela própria comunidade. 

As doenças de origem alimentar são problemas alarmantes de saúde pública e uma 

causa significativa de redução de produtividade econômica. Muitas delas poderiam ser 

evitadas se os que lidam com alimentos fossem educados e treinados em boas práticas de 

manipulação e se os consumidores fossem mais bem informados na escolha dos alimentos 

que consomem (TOMMASI, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu há vários anos a importância da 

educação de manipuladores de alimentos e consumidores. Em 1983, o Comitê de 

Especialistas em Segurança Alimentar da FAO identificou a educação e a participação da 

comunidade como os fatores essenciais para melhorar essa segurança e prevenir as doenças 

causadas por alimentos, desde então os especialistas têm se esforçado para promover a 

educação sanitária em segurança alimentar (TOMMASI, 2006).  

Existem dados alarmantes mostrando que mais de 60% das doenças de origem 

alimentar são provocadas por agentes microbiológicos, ressaltando que o manipulador é o 

principal veículo desta transmissão (SILVA Jr., 2002). Desta forma, os processos educativos 

devem abordar os diferentes níveis de conhecimento e propósitos, adaptando as informações 

às necessidades particulares da ocupação de cada grupo (HOBBS, ROBERTS, 1999). É de 

suma importância a participação dos técnicos, que tem acesso aos alimentos, em programas 

educativos que esclareçam os riscos que manipulação pode acarretar e como a qualidade dos 

alimentos pode ser comprometida caso não haja adoção de padrões rigorosos de higiene 

pessoal (GERMANO; GERMANO, 2008) e cumprimento das boas práticas de fabricação 

que incluem ações como: saúde do trabalhador, qualidade da água na indústria, higiene do 

ambiente e dos uniformes, controle de pragas urbanas e destino dos resíduos sólidos. 

Prevenir as doenças de origem alimentar requer uma combinação de abordagens 

regulamentadora e educacional, sendo importantíssimo a educação tanto dos manipuladores 

de alimentos quanto de seus consumidores, bem como dos órgãos fiscalizadores que também 

têm a função de orientar.  
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3.    OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

 

Caracterizar o perfil dos consumidores de leite e derivados avaliando o conhecimento 

destes em relação à qualidade dos produtos e ao papel dos Serviços de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal na promoção da qualidade. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar o perfil socioeconômico dos consumidores de leite e derivados;  

Saber a freqüência do consumo de lácteos pela população abordada; 

Estimar quais os produtos lácteos mais consumidos; 

Identificar o consumo de produtos informais; 

Avaliar o conhecimento dos consumidores sobre a existência dos Serviços de Inspeção 

de Produtos de Origem Animal;  

Verificar o conhecimento do consumidor em relação às doenças transmitidas pelo 

leite;  

Identificar a preferência da população quanto ao modo de receber informações 

(Educação Sanitária) sobre a temática. 
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4.     MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A metodologia utilizada consistiu de duas ferramentas, a saber: entrevista estruturada e 

entrevista não estruturada.  

A entrevista estruturada consistiu na aplicação de um questionário composto por 15 

itens de pesquisa de múltipla escolha, dando ênfase aos aspectos econômicos e sociais, 

assim como às preferências de consumo dos produtos lácteos e o conhecimento sobre as 

doenças causadas por alimentos. 

A entrevista não estruturada procurou levar em consideração todas as informações não 

contempladas pela entrevista estruturada, mas que foram expressas pelo entrevistado. Tais 

informações foram anotadas com o intuito de enriquecer com maiores detalhes a coleta de 

dados. 

 

 

4.1 AMOSTRA 

 

 

Foram realizadas 121 entrevistas, aleatoriamente, no período de novembro a dezembro 

de 2008 no município de João Pessoa, estado da Paraíba. 

 

 

4.2 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

O questionário de entrevista estruturada com 15 perguntas (modelo em Anexo) 

referentes à idade, grau de escolaridade, freqüência de consumo de produtos lácteos, 

conhecimento do carimbo de inspeção, entre outras, foi elaborado com o intuito de conhecer 

o perfil sócio econômico dos consumidores de lácteos, bem como avaliar o nível de 

conhecimento específico sobre estes produtos, estabelecendo o perfil do consumo dos 

mesmos. 
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4.3 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Os questionários foram aplicados por mim e uma colaboradora previamente orientada 

para que não houvesse indução de respostas. Todas as perguntas foram feitas na seqüência 

da entrevista estruturada, porém as observações adicionais foram devidamente anotadas para 

base e enriquecimento através da entrevista não estruturada. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos nas entrevistas estruturadas foram reunidos e seus resultados 

numéricos expressos em gráficos para melhor visualização e comparação. Já os resultados 

das entrevistas não estruturadas, foram descritos em tópicos buscando-se enfatizar cada 

observação feita pelos entrevistados. 
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5.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A pesquisa foi realizada procurando-se dar total atenção às informações (respostas) 

não contempladas nas opções múltiplas da entrevista estruturada, sendo assim estas 

observações anotadas a parte como entrevista não estruturada.  

Buscou-se obter informações sobre as características sócio econômicas dos 

consumidores de leite e derivados, a freqüência do consumo desses produtos em suas 

residências, os produtos mais consumidos e o local de preferência para a compra destes. 

Avaliou-se também o conhecimento dos consumidores em relação às doenças transmitidas 

pelo leite seus derivados e ao papel dos serviços de Inspeção como garantia de qualidade dos 

mesmos.  

Das 121 pessoas entrevistadas, 100% eram consumidoras de leite e/ou seus derivados, 

embora Miller (2008) e Sousa (2005) constatassem respectivamente em suas pesquisas que 

95,51% e 92,6% dos entrevistados eram habituados a consumir produtos lácteos. Muitos dos 

entrevistados associaram o consumo desses produtos à saúde, prevenção de doenças como 

osteoporose e ao teor nutritivo, o que concorda com Germano e Germano (2008) quando 

citam que o leite é considerado o alimento mais completo que existe para o ser humano. 

Quanto ao sexo dos entrevistados 69% eram mulheres e 31% homens, sendo as 

mulheres as que mais associaram o consumo aos benefícios à saúde. Grande parte dos 

entrevistados estava na faixa etária entre 20 e 40 anos de idade (FIGURA 1). Observou-se 

que 44% dos entrevistados possuíam o ensino médio completo e 23% possuíam apenas o 

ensino fundamental (FIGURA 2). 

 

Figura 1 - Distribuição dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados conforme a idade. João Pessoa – 
PB. Nov – dez 2008. 
Fonte: dados do presente estudo 
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Figura 2 - Distribuição dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados, de acordo com o grau de 
escolaridade. João Pessoa – PB. Nov – dez 2008. 
Fonte: dados do presente estudo 
 

 

Quase que a totalidade dos abordados informou que consome produtos lácteos 

diariamente e apenas 10% consomem esporadicamente ou três vezes na semana. O que 

remete a conclusão que as pessoas estão reconhecendo cada vez mais a importância desses 

produtos como fonte de saúde (FIGURA 3). 

90%

5% 5%

Diariamente

Três vezes/semana

Esporadicamente

 

Figura 3 - Comportamento dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados, quanto à freqüência de 
consumo de lácteos em suas casas.  João Pessoa – PB. Nov – dez 2008. 
Fonte: dados do presente estudo 
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 Quando ao questionamento sobre o local onde costumam comprar os produtos lácteos, 

39% referiram-se aos supermercados, 32% aos mercadinhos de bairros e 18% preferem as 

padarias, embora seja digno de nota que 11% dos entrevistados adquiriam em vendedores 

ambulantes, onde 77% destes informaram ter o hábito de ferver o leite para o consumo e 

23% consomem cru.  (FIGURA 4). 
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Figura 4 - Comportamento dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados, quanto ao local onde 
compram produtos lácteos.  João Pessoa – PB. Nov – dez 2008. 
Fonte: dados do presente estudo 
 

 

Do total de entrevistados, 3% moravam na zona rural e 97% na zona urbana do 

município de João Pessoa. O local de moradia dos entrevistados marcou grande influência 

no consumo de leite cru, pois constatou-se que 100% dos moradores da zona rural 

afirmaram consumir o produto sem nenhum tipo de tratamento térmico. Miller (2008) 

encontrou resultados também alarmantes, pois relata que 53,57% dos seus entrevistados que 

residiam na zona rural consumiam algum tipo de produto informal. 

A maioria da população consome leite potencialmente seguro, porém ainda existem 

pessoas que consomem leite cru (FIGURA 5) e isso é preocupante uma vez que estão 

expostos ao risco de adquirir alguma doença. De acordo com o Decreto 66.183 de 5 de 

fevereiro de 1970, em seu art 1, é proibida a venda de leite cru para consumo direto da 

população, em todo o território nacional (BRASIL, 1970). Em alguns países a tendência 

para o consumo dos alimentos ditos “saudáveis” induziu inúmeras pessoas a consumirem o 
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leite cru sem dar atenção aos riscos que correriam (TOMMASI, 2006). A idéia de que os 

alimentos não processados possuem maior quantidade de nutrientes tem levado muitas 

pessoas a consumirem leite cru, expondo-se a patógenos presentes no mesmo (GERMANO; 

GERMANO, 2008). As bactérias causadoras de infecções ou toxinfecções que podem estar 

presentes no leite, tais quais a Salmonella spp., a Brucella, a Yersinia e a Listeria 

monocytogenes, podem ser eliminadas pelo processo de pasteurização (FORSYTHE, 2002). 

3%

7%
1%

89%

Consome cru

Ferve uma vez

Consomem após 3 fervuras ou 15 

minutos dela

Não consomem leite de ambulantes 

 

Figura 5 - Atitude dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados quanto aos tratamentos feitos no leite 
comprado em ambulantes.  João Pessoa – PB. Nov – dez 2008 
Fonte: dados do presente estudo 
 

 

Respostas como diarréias e “dores de barriga” foram dadas por grande parte dos 

entrevistados quando perguntados sobre quais doenças poderiam ser veiculadas pelo leite e 

derivados e 41% deles desconhecem que o leite pode transmitir alguma doença. Vale 

enfatizar que algumas pessoas afirmaram saber que doenças como tuberculose e brucelose 

podem ser transmitidas (FIGURA 6). No trabalho de Sousa (2005) a febre aftosa foi citada 

como doença transmitida pelo leite, porém dados indicam que esta é uma zoonose menor e, 

portanto, não significativa na área de transmissão por alimentos, merecendo destaque apenas 

para as perdas econômicas do setor leiteiro. 

Infelizmente é alarmante o número de pessoas que ainda desconhecem as doenças que 

podem ser transmitidas pelo leite. Ações governamentais com foco em educação sanitária 

devem ser aplicadas sempre para toda a população, visando levar o conhecimento para 

prevenção dessas doenças. 
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7%

2%

50%

41%
Tuberculose

Brucelose

Outras

Desconhece

Figura 6 - Grau de conhecimento dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados, quanto as enfermidades 
que podem ser veiculadas pelo leite.  João Pessoa – PB. Nov – dez 2008. 
Fonte: dados do presente estudo 
 

Foi constatado que 64% dos entrevistados observam apenas a data de validade do 

produto como garantia de sua qualidade (FIGURA 7).  Muitos informaram ser esta a única 

observação feita no rótulo dos alimentos, embora algumas pessoas também comentassem a 

observação da marca, de “amassões” e valores nutricionais no momento da compra. 

64%

2%

17%

17%

Data de validade

Carimbo de inspeção veterinária

Marca

Nada observa

 

Figura 7 - Comportamento dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados, quanto ao que observa como 
garantia de qualidade quando     compra produto lácteo.  João Pessoa – PB. Nov – dez 2008 
Fonte: dados do presente estudo 
 

 

Das 96 pessoas que já viram o carimbo de inspeção no rótulo dos produtos apenas 3, 

ou seja, 2% sabem o seu significado e Miller (2008) encontrou 9,15% de pessoas que 

conheciam o significado do carimbo de inspeção. Tais dados comprovam a falta de 

conhecimento da população em relação aos serviços de inspeção de produtos de origem 
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animal nas esferas federal, estadual e municipal, bem como ao papel do médico veterinário 

na promoção do controle e saúde dos alimentos (FIGURA 8). 

2%

77%

21%
Conhece seu significado

Já viu, mas não sabe o 

significado

Nunca viu

   
Figura 8 - Grau de conhecimento dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados, quanto ao significado 
do carimbo da inspeção.  João Pessoa – PB. Nov – dez 2008. 
Fonte: dados do presente estudo 
 

 

Apenas 7% dos entrevistados afirmaram procurar pelo carimbo de inspeção para a 

compra de algum produto, embora nem todos conheçam seu significado. Dado relevante em 

relação à saúde pública que demonstra que a maioria das pessoas não dá importância ao 

carimbo de inspeção na hora de adquirir os alimentos e nem conhecem as ações do governo 

como um todo para a preservação da saúde do consumidor (FIGURA 9).  

7%

93%

sim

não

   
Figura 9 - Atitude dos entrevistados sobre consumo de leite e derivados, quanto a procura do carimbo de 
inspeção na hora de comprar produtos  lácteos.  João Pessoa – PB. Nov – dez 2008. 
Fonte: dados do presente estudo 
 



31 
 

 
Conforme questionário anexo, as perguntas de nº 6, 9, 14 e 15 permitiam respostas 

descritivas e observações adicionais, não sendo expressas em gráficos. 

Através da pergunta de nº6, verificou-se que os produtos lácteos mais consumidos pela 

população são o leite em pó, leite UAT, queijo de coalho e iogurte, por ordem de 

preferência, respectivamente. 

O grau de conhecimento da população quanto às alterações que ocorrem nos produtos 

lácteos após a compra, foi verificado através da pergunta de nº 9, constando-se que os 

consumidores observam o leite “cortado” e mudança de coloração no queijo. 

A pergunta de nº 14 procurou saber o comportamento da população quanto a quem 

recorrer na presença de um problema gastrointestinal. Verificou-se que poucos 

consumidores procuram serviços de saúde e a grande maioria recorre à automedicação ou 

terapias alternativas, como chás.  

Questionou-se através da pergunta de nº 15, sobre a melhor forma de receber 

informações técnicas (Educação Sanitária) sobre a temática, constatando-se que, embora 

entre os meios de comunicação em massa a televiso predomine, a população também está 

aberta para os meios interpessoais (palestras e visitas). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O consumo de leite e derivados ocorre independente de idade, sexo, grau de 

escolaridade e local de moradia. 

A população associa o consumo de lácteos a uma vida saudável e à prevenção de 

doenças, no entanto muitos consumidores ainda desconhecem quem são os órgãos 

responsáveis pela segurança desses alimentos e as doenças que podem ser veiculadas por 

eles. 

Há necessidade de se intensificar as ações de educação sanitária para aumentar o grau 

de conhecimento da população em relação à qualidade dos produtos lácteos, às doenças que 

podem ser veiculadas por eles e quem são os responsáveis pela segurança dos alimentos de 

origem animal. 
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ANEXO A – Questionário sobre consumo de leite e seus derivados. 
 
 

QUESTIONÁRIO  SOBRE INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS 
 
 

1. Idade: 

a) Menos de 20 anos 

b) De 20 a 30 anos 

c) De 31 a 40 anos 

d) De 41 a 50 anos 

e) Mais de 50 anos 

f) Sem resposta 

 

2. Sexo: 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

3. Grau de escolaridade: 

a) ensino fundametal incompleto 

b)  ensino fundamental completo 

c)  ensino médio incompleto 

d)  ensino médio completo 

e)  ensino superior incompleto 

f)  ensino superior completo 

g)  Analfabeto 

h)  Sem resposta 

 

4. Onde você mora? 

a) Zona urbana 

b) Zona rural 
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5. Com que frequência  consome produtos lácteos em sua casa? 

a) Diariamente 

b) Três vezes por semana 

c)  Menos de três vezes por semana 

d)  Quinzenalmente 

e)  Esporadicamente 

f)   Não consome produtos lácteos 

 

6. Quais os produtos mais consumidos em sua casa? 

a) Leite UAT (caixinha) 

b) Leite Pasteurizado (saquinho) 

c) Leite em pó 

d) Queijo de Coalho 

e) Queijo de manteiga 

f) Iogurtes  

g) Manteiga 

h) Coalhada 

 

7. Onde costuma comprar os productos lácteos? 

a) Supermercado 

b) Mercadinhos de bairro 

c) Feira 

d) Padaria 

e) Vendedores ambulantes 

f) Outros _____________________ 
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8. Que tipo de tratamento você faz com o leite que compra do leiteiro?  

a) Consomem cru 

b) Consomem fervido apenas uma vez 

c) Consomem  após de três fervuras, ou quinze minutos dela 

c) Apenas aquece 

d) Não consomem leite de leiteiros 

e) Sem resposta 

 

9. Qual o tipo de alterações observadas nos produtos lácteos que consome em sua casa? 

a)  Presença de fungos em queijos 

b)  Leite Coalhado (talhado) 

c) Manteiga rançosa 

d) Vasilhas de iogurte inchadas 

e) Outros – Quais? __________________________________ 

f) Não observa alterações no leite ou em productos lácteos 

 

10. O que observa  como garantia de qualidade, quando compra produto Lácteo? 

a) Data de validade 

b) Carimbo da Inspeção Veterinária 

c) Marca do produto 

d) Alvará da prefeitura para a venda de leite 

e) Nada observa no momento da compra 

f) Sem resposta 

 

11. Você conhece o  carimbo do inspeção (mostrar carimbo)? 

a) Conhece seu significado 

b) Já viu, mas não sabe o quê significa 

c) Não viu e não sabe o quê significa (INSPEÇÃO) 

d) Pensa que é alguma coisa da indústria, não inspeção 
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12. Você procura por estes carimbos ao comprar leite ou seus derivados? 

a) Sim 

b) Não 

 

13. Na sua opinião, quais doenças podem ser transmitidas pelo leite?  

a) Tuberculose 

b) Brucelose 

c) Listeriose 

d) Leptospirose 

e) Salmonelose 

f) Todas as anteriores 

f) Desconhece 

g) Sem resposta 

 

14. A quem você recorre quando tem algum problema gastrointestinal? 

a) Ao médico 

b) Toma remédios por conta própria 

c) Terapias alternativas (chás, etc.) 

  d) Outros:__________________________ 

 

15. Como você prefere receber  informações  relacionadas ao consumo saudável de leite e 
seus derivados? 

a) Materiais Impressos diversos(Livros, cartillas, panfletos) 

b) Jornais 

c) Rádios 

d) Televisão 

e) Entrevistas 

f)Visitas 

g) Palestras e Reuniões 
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h) Todos os meios de informação existentes 

i) Não vê necessidade 

j) Sem resposta 

 


