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Embrapa apresenta resultados de testes que detectam antibióticos em
amostras de leite
A Embrapa Gado de Leite,
de Minas Gerais, divulgou
pesquisa que quantifica a
precisão e robustez dos
resultados obtidos por meio
de testes de triagem para
detecção da presença de
antibióticos em amostras
de leite. O estudo,
coordenado pelo professor
e pesquisador Marcelo
Bonnet, foi detalhado
durante encontro realizado
no Lanagro, no dia 16 de
março, e que contou com a
participação do Sindilat.
A médica veterinária Letícia Vieira conferiu as novidades. Segundo ela, o estudo atesta que as
marcas avaliadas estão dentro das condições brasileiras de aplicação, o que poderia viabilizar o
uso desses testes de triagem em substituição aos confirmatórios, mesmo em caso de análises
oficiais. Além de mais barato, o sistema permitiria ampliar em muito a capacidade de detecção
de possíveis contaminações. “Esta possibilidade se daria tendo em vista a enorme diminuição
de casos de amostras positivas para presença de antibióticos fora dos limites permitidos em
análises oficiais desde o ano 2000 até agora”, pontua Letícia.
A pesquisa, intitulada “Ensaios comerciais de triagem de antibióticos em leite – Avaliação de
desempenho e validação”, avaliou os kits das marcas Charm Test, Delvotest e Beta Star,
amplamente utilizados no país para controles de plataforma de recepção de leite cru resfriado
das indústrias e postos de resfriamento do Brasil. Os testes foram realizados em diversas
realidades, inclusive fora dos padrões recomendados pelos fabricantes.
Apesar de o estudo ter uma posição positiva em relação aos testes, foram indicadas diferenças
em relação a sua robustez e outros parâmetros dos resultados, os quais foram remetidos ao
Ministério da Agricultura. “Agora, caberá ao Mapa avaliar as possibilidades de aplicação destes
tipos de testes e seus benefícios. As indústrias devem aguardar as definições e manter
intensificados seus controles para garantir a segurança dos produtos fabricados, tendo em vista
a importância de controlar a presença de antibióticos na matéria prima para a saúde pública”,
completou a veterinária do Sindilat, lembrando que a presença de antibióticos em alimentos é
uma das hipóteses para explicar o aumento crescente da resistência das bactérias patogênicas
aos antimicrobianos.
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