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Introdução: A mistura à base de farelos denominada “ração humana” é um composto
que possui composição que variam de acordo com a empresa fabricante.  Foi
concebida com objetivo de auxiliar no emagrecimento e melhorar o trânsito intestinal.
Para regulamentar as questões sanitárias de alimentos, a ANVISA publicou o informe
técnico de nº 46 de 20 de maio de 2011, que acompanha a evolução científica e
tecnológica no setor alimentício, contemplando as diretrizes e garantindo a certificação
e qualidade no alimento, podendo assim garantir sua qualidade microbiológica e trazer
o benefício esperado à saude do consumidor. Objetivo: O objetivo do estudo foi
verificar a composição, a rotulagem e a qualidade microbiológica de algumas marcas
industrializadas de misturas a base de farelos, comercializadas com a denominação de
“ração humana”, adquiridas aleatoriamente, no comércio da região do Vale do Aço –
MG. Metodologia: Foram obtidas quatro amostras diferentes de misturas à base de
farelos e realizadas análise da composição, rotulagem e microbiológicas. Foi realizada
uma análise dos componentes, relacionando os ingredientes com os resultados
microbiológicos, de acordo com o processamento dos mesmos. Sobre a rotulagem foi
analisado os parâmetros de aceitação nos rótulos das amostras baseando no informe
técnico de nº 46 de 20 de maio de 2011. Os materiais e utensílios utilizados foram
higienizados e esterilizados. Houve um preparo das amostras, diluições de 10-1 a 10-4,
plaqueamento e incubação, seguido de uma seleção de placas e contagens de colônia
expressadas em UFC. Resultados: Das 4 amostras analisadas 75% encontrou-se dentro
dos padrões de contagem e classificação fora do permitido para o teor de presença de
bolores e leveduras, de acordo com o estabelecido pela resolução 53 de 15 de junho de
2000, publicada na DOU de 16/06/2000 e pela portaria Nº 461 de 19 de setembro de
1997, da secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Constatou-se ainda
por análises visual e microscópica que em 100% das amostras analisadas apresentavam
contaminação por microrganismos patogênicos, tais como, Aspergillus sp., e Fusarium
sp., dentre outros.  Conclusão: O resultado na qualidade das amostras mostraram alta
contaminação de fungos toxigênicos, especialmente Aspergillus sp, onde pode-se
questionar a falta de implantação de programas  de qualidade como boas práticas de
produção e manipulação. Quanto à rotulagem e embalagem das amostras, o fabricante
deve se adequar com as RDC\\\'s.

Palavras-chave: Mistura à base de farelos. Microbiológica. Alimentos . 

Agências de fomento: UnilesteMG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


