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Esta notícia publicada em Outubro de 2010 suscitou algumas questões para as quais 

se procurou encontrar algumas respostas com este trabalho. 

O objectivo deste trabalho é fornecer elementos para a melhor compreensão do 

fenómeno e com isso contribuir para que estas situações sejam menos frequentes. 

Neste trabalho estudaremos como se comporta Listeria monocytogenes Scott A 

inoculada em produtos prontos a comer, ao longo do seu tempo de vida útil.  

Estabeleceremos curvas de crescimento e procuraremos compará-las com os modelos 

preditivos já existentes no mercado. 

Tomar-se-ão em consideração, como ponto de partida, as opiniões da EFSA sobre 

esta matéria. 

Bactéria matou 13 em 22 meses 

 

Um surto de Listeriose que se regista na região de Setúbal e Almada há 22 

meses, desde Janeiro de 2009, já afectou, pelo menos, 24 pessoas, 13 das 

quais morreram. 

O CM apurou que uma grávida perdeu o filho na 32ª semana de gestação após 

comer alimentos infectados com a bactéria Listeria. As vítimas mortais foram 

idosos e pessoas imunodeprimidas (com o sistema imunitário debilitado) ou 

com doenças crónicas. Fonte das autoridades de saúde admitiu “ser muito 

difícil” apurar a origem da infecção provocada pela bactéria. 

“Não se descobriu muito, mas o que se sabe é que estaremos perante uma 

estirpe portuguesa da bactéria”, disse a fonte. A contaminação poderá ter 

ocorrido em produtos de “charcutaria e queijos cremosos, daqueles que não 

são normalmente produzidos em Portugal”. 

A mistura de alimentos contaminados com outros em frigoríficos ou microondas 

terá desencadeado o surto. A Direcção Geral da Saúde e a Administração 

Regional de Lisboa e vale do Tejo desenvolvem um estudo epidemiológico que 

envolve os familiares das pessoas infectadas e das vítimas mortais. 

O consumo de alimentos contaminados provoca febres, diarreias e, nos casos 

mais graves, meningites, que podem ser fatais. 

 
In Correio da Manhã, 9 de Outubro de 2010 
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A European Food Safety Authority (EFSA), sedeada em Parma, Itália, foi fundada e 

estabelecida pela Comunidade Europeia como uma entidade independente em 2002, 

após uma série de surtos de origem alimentar que alertaram para a possível 

incapacidade das autoridades reguladoras de proteger os consumidores. 

Também serão levados em consideração os dados disponibilizados pelo ECDC. 

O European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), é uma agência 

Europeia sedeada em Estocolmo (Suécia), que se estabeleceu em 2005. O objectivo 

da ECDC é fortificar as defesas Europeias no combate às doenças infecciosas. 
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Capitulo I  

Revisão Bibliográfica 

 

1 - Situação epidemiológica de Listeriose humana na União Europeia (UE) em 

2007 

 

Entre 2002 e 2006 verificou-se um aumento significativo na notificação de casos de 

listeriose humana nos Estados-membros da União Europeia (UE) (EFSA, 2007). Esta 

tendência manteve-se até 2007 segundo o “The Community Summary Report on 

Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents in the European Union” (EFSA, 

2009). A proporção de amostras que ultrapassaram o limite legal para Listeria 

monocytogenes nos Estados-Membros foi maior em alimentos prontos para consumo 

(APC) à base de peixe, seguidos dos produtos cárneos e por fim os queijos (EFSA, 

2009). 

Em 2007 foram reportados 1639 casos (dos quais 1635 foram posteriormente 

confirmados) em 29 países (Portugal não apresentou quaisquer dados). A taxa de 

notificação global foi de 0,35 casos por 100 000 habitantes. As maiores taxas de casos 

confirmados verificaram-se na Islândia (1,3 por 100 000 habitantes, mas apenas 

apresentou 4 casos), Luxemburgo (1,3 por 100 000 habitantes, mas apenas reportou 6 

casos), seguidos pela Dinamarca (1,06 por 100 000 habitantes) e a Noruega (1,05 por 

100 000 habitantes); todos os outros países notificaram menos de 1 caso por 100 000 

habitantes. A maioria dos casos (75%) foram adquiridos no domicílio (ECDC, 2010). 

  

1.1 - Distribuição por sexo e idade 

 

Dos 1.627 casos confirmados de listeriose com informação relativa à idade, 55% 

ocorre em indivíduos com pelo menos 65 anos de idade. Esta faixa etária possuiu 

também a taxa de notificação mais elevada, de 1,08 por 100 000 habitantes. Entre os 

casos reportados em indivíduos com menos de 5 anos (0,49 casos por 100 000 

habitantes), 85% foram recém-nascidos. 

O rácio masculino-feminino foi 1,3:1 (0,37 por 100 000 habitantes no caso do sexo 

masculino e 0,29 por 100 000 habitantes no sexo feminino) para casos confirmados. 

Contudo, consoante a faixa etária considerada, o rácio entre os dois sexos varia, 

sendo inferior nos homens numa faixa etária compreendida entre 25-44 anos de idade 

(rácio de 0,30:1) e superior nos homens com mais de 65 anos (rácio 2,2:1). Esta 

diferença é provavelmente explicada pelo facto de existir uma maior detecção da 

infecção em mulheres férteis e grávidas (Grafico I). 



 4 

 

Gráfico I – Taxas de notificação de casos de listeriose por idade e género, na 

UE/EEA/EFTA, em 2007 (n=1635) (Fonte: ECDC, 2009)  

 

 

1.2 - Distribuição sazonal 

 

O número de casos assinalados foi maior entre Julho e Outubro, existindo um claro 

pico em Janeiro (Gráfico II). 

 

Gráfico II – distribuição sazonal de casos confirmados de casos de listeriose na UE e 

EEA/EFTA, em 2007 (n=1635) (Fonte: ECDC, 2009) 
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2 – Relatório da EFSA sobre tendências e fontes das Zoonoses e agentes 

zoonóticos em 2007 

 

Em 2007, a campilobacteriose foi novamente a zoonose com mais casos notificados 

na União Europeia com 200 507 casos confirmados reportados e a maior parte dos 

Estados-Membros mostrou um aumento no número de casos. A salmonelose 

continuou também a ser a segunda zoonose mais frequente, com 151 995 casos 

confirmados em humanos. Contudo a incidência de salmonelose na União Europeia 

tem decrescido de forma significativa nos últimos 4 anos. 

Nos géneros alimentícios, a maior proporção de amostras positivas a Campylobacter 

verificou-se em carne fresca de aves, na qual, em média, 26% das amostras foram 

positivas. 

Campylobacter foi também isolado com muita frequência a partir de animais vivos 

(aves, suínos, bovinos). 

Nas amostras de carne fresca de aves e suínos, a média de amostras positivas a 

Salmonella foi de 5,5 e 1,1%, respectivamente. Alguns países-membros reportaram 

0,8% de ovos positivos a Salmonella, enquanto que nos produtos lácteos, vegetais e 

fruta foi raro encontrar amostras positivas. 

Em 2007 todos os países-membros começaram a implementar, com carácter 

obrigatório, os planos de controlo para Salmonella em aves de capoeira (Gallus 

gallus), 15 países-membros apresentaram uma prevalência abaixo de1%, conforme 

definido pela legislação europeia. 

O número de casos de listeriose em humanos manteve-se ao mesmo nível que no ano 

de 2006, com 1.554 casos confirmados em 2007. A taxa de mortalidade foi de 20 %, 

valor elevado especialmente entre os mais idosos, o que não é comparável com a taxa 

de mortalidade da campilobacteriose e da salmonelose (inferior a 0,5%). 

 

3 - Base jurídica europeia  

 

O Regulamento (CE) nº 2073/2005, e as suas alterações, estabelecem os critérios 

microbiológicos para os géneros alimentícios a ser cumpridos pelos operadores da 

indústria alimentar (FBO- Food Business Operators), incluindo os critérios de 

segurança dos alimentos a aplicar no caso de Listeria monocytogenes em produtos 

APC. Estes critérios encontram-se em vigor desde 1 de Janeiro de 2006. As 

autoridades sanitárias nacionais devem garantir o cumprimento das regras e critérios 

estabelecidos no regulamento (EFSA, 2009). 
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Listeria monocytogenes é ubiquitária no ambiente e consequentemente quase todos 

os géneros alimentícios podem vir a ser contaminados com a bactéria. Os últimos 

“Community Summary Reports on Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic 

Agents in the EU” (EFSA, 2009) indicaram que os produtos com mais frequentemente  

contaminados por Listeria monocytogenes foram os produtos da pesca, seguidos dos 

queijos e produtos cárneos PC. Destas categorias, os produtos da pesca APC, 

particularmente o salmão fumado, foi o mais frequentemente contaminado e também 

aquele que teve resultados superiores a 100 ufc/g com maior frequência. Os queijos e 

os produtos cárneos PC estão a seguir em ordem decrescente de contaminação por 

Listeria monocytogenes (EFSA, 2009). Os relatórios sumários comunitários de 2006 

(EFSA, 2007) e 2007 (EFSA, 2009) indicaram também que os queijos de pasta mole 

foram o veículo mais frequentemente implicado nos poucos surtos verificados com 

origem alimentar de listeriose (EFSA, 2009). 

Uma revisão recente dos casos esporádicos e dos surtos de listeriose humana veio 

corroborar que os géneros alimentícios relacionados com a transmissão são 

predominantemente produtos PC e particularmente os que são capazes de suportar a 

multiplicação de Listeria monocytogenes. Entre os produtos PC, queijos, carnes e 

sanduíches foram os mais frequentemente associados como veículos na listeriose 

alimentar (EFSA, 2007). 

 

3.1 - Critérios microbiológicos 

 

Os critérios estabelecidos para L. monocytogenes no regulamento (CE) nº 2073/2005, 

requerem que (Anexo 1): 

• Em APC destinados a crianças ou para fins médicos específicos L. 

monocytogenes tem que estar ausente em 25 g (n=10, c=0); 

• L. monocytogenes ser superior a 100 ufc/g durante o período de validade de 

quaisquer outros APC (n=5, c=0); 

• Para APC que suportem o crescimento de L. monocytogenes deve estar 

ausente em 25 g (n=5, c=0) na altura que o produto deixa a unidade de 

produção. Contudo se o industrial conseguir demonstrar, para satisfação da 

autoridade competente, que o produto não ultrapassará o limite de 100 ufc/g, 

ao longo da sua vida útil, o critério não se aplica. 

• Em géneros alimentícios que suportem a multiplicação de L.monocytogenes o 

critério a aplicar depende da etapa da cadeia alimentar em que o produto se 

encontra e se o produtor demonstrar que L.monocytogenes não ultrapassará 

valores superiores a 100 ufc/g, durante a sua vida útil. 
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4. Introdução 

 

Listeria monocytogenes é uma bactéria patogénica para animais de sangue quente 

incluindo o Homem, sendo essencialmente transmitida por intermédio dos alimentos.  

A bactéria foi descrita pela primeira vez em 1926, em coelhos e cobaios no Reino 

Unido por Murray et. al., (1926), e escolheram o nome Bacterium monocytogenes, 

devido ao facto de este agente causar uma leucocitose mononuclear. Um ano depois, 

em 1927,  Pirie et. al., na África do Sul dão-lhe o nome de Listerella hepatolytica. O 

género Listeria foi proposto por Pirie (1940) uma vez que a designação do género 

Listerella já se encontrar atribuída (Gray e Killinger, 1966). 

Antes disso, a doença, listeriose, já teria sido possivelmente identificada na Suécia, 

em casos de doença em humanos em 1911, por Hülphers (citado por Gray e Killinger, 

1966), o que significa  que a bactéria já antes era considerada um microrganismo com 

capacidade de provocar doença.  

Até 1929, a bactéria não tinha sido associada com qualquer doença em humanos. 

Essa primeira descrição foi realizada na Dinamarca, por Nyfeldt. Este autor registou o 

primeiro caso em humanos, ao isolar o agente do sangue de pacientes com uma 

doença semelhante a uma mononucleose infecciosa (Gray e Killinger, 1966). 

 

4.1 Listeriose de origem alimentar 

 

A Listeriose é, predominantemente, uma doença transmitida por via alimentar. Para o 

microrganismo conseguir causar doença é necessária a sua ingestão seguida de 

invasão celular ou produção de toxinas já dentro do organismo hospedeiro. 

O microrganismo pode ser encontrado em produtos não confeccionados como carne, 

peixe e leite crus. A sua natureza ubiquitária e telúrica, e a sua capacidade para 

sobreviver em ambientes arrefecidos (psicrotrófica), tornam Listeria monocytogenes 

num grande desafio para a indústria alimentar, especialmente para os APC. Alguns 

destes alimentos são susceptíveis à multiplicação da bactéria, e devido ao facto deste 

tipo de alimentos não ser submetido a nenhum tratamento térmico posterior antes de 

serem consumidos, potencia o risco de transmissão. 

Quase todos os surtos até agora reportados e descritos foram, de alguma maneira, 

relacionados com alimentos processados. 

Em 1981, foi definida como uma bacteriose de origem alimentar, no decorrer de um 

surto provocado pelo consumo de repolho cru (Schlech et. al., 1983). Após a 

confirmação deste surto seguiram-se vários surtos associados a esta bactéria 
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principalmente na Europa e na América do Norte durante a década de oitenta. É de 

referir que a listeriose é de notificação obrigatória nos países referidos.  

No Quadro I encontram se sumarizadas as principais doenças infecciosas transmitidas 

por via alimentar. 

Quadro I – Principais toxinfecções alimentares (Adaptado de Prescott et al., 1999) 

Doença Espécie bacteriana Período de 

incubação e 

fisiopatogenia 

Alimentos de 

risco 

Salmonelose S.enterica serovars 

Typhimurium e 

Enteritidis 

8-10 h 

Entero e Cito 

toxinas 

Carne de aves, 

peixe, ovos, 

produtos lácteos 

Campylobacteriose Campylobacter 

jejuni 

2-10 Dias 

Toxinas termo 

lábeis 

Leite, agua, 

porco e aves 

Listeriose L.monocytogenes P.I. variável 

Aborto. Diarreia. 

Encefalite 

meningite. 

Produtos 

cárneos, 

particularmente 

porco.  

Leite 

Colibacilose E.coli, serotipo 

O157:H7  

24-72h  

colite hemorrágica 

Carne picada 

mal cozinhada, 

leite cru 

Shigelose Shigella sonnei 24-72h Ovos, enchidos 

Yersiniose Yersinia 

enterocolitica 

16-48h 

Toxinas termo 

estáveis 

Leite, tófu, carne 

Cólera Vibrio 

parahemolyticus 

16-48h Marisco 

  

 

4.2 Transmissão 

 

Os reservatórios desta bactéria são o solo e o trato gastrointestinal de animais, entre 

eles mamíferos, peixes, aves e crustáceos. Os animais infectados conseguem expelir 

formas viáveis de Listeria monocytogenes nas fezes, através do leite e descargas 
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uterinas. É possível também encontrá-la em fetos abortados e ocasionalmente em 

descargas nasais e urinárias de animais assintomáticos (OIE, 2005). 

A maioria das infecções é adquirida por ingestão, mas também é possível por inalação 

ou contacto directo. 

A transmissão vertical é a fonte normal de infecção para os recém-nascidos, tanto 

humanos como no caso dos ruminantes. A infecção pode ser transplancentária ou 

ocorrer no canal vaginal no momento do parto (OIE, 2005). 

Em ruminantes a listeriose ocorre tipicamente pela ingestão de silagens contaminadas. 

 

4.3 Doença em Humanos 

 

Hoje em dia é uma das mais graves doenças com origem alimentar, sendo a via 

alimentar considerada a principal via de infecção para a espécie humana. 

As suas manifestações incluem septicemia, meningite (ou meningo encefalite) e 

encefalite, normalmente precedida de um quadro sintomático semelhante a uma gripe 

incluindo a febre (Guerra, 2003).  

No Quadro II encontra-se resumida a informação relativa à infecção por Listeria 

monocytogenes no caso da espécie humana. O período de incubação varia entre os 

11 e os 70 dias.  

Quadro II – Manifestações clínicas associadas à listeriose humana (adaptado de 

Guerra, 2003) 

Grupos de risco Manifestações clínicas 

Mulheres grávidas -Sinais pseudo-gripais; infecção urinaria; diarreia e 

dores abdominais 

-Meningite (raramente); habitual restabelecimento 

natural; nem sempre há infecção do feto 

-Aborto (3º trimestre da gestação) 

Recém nascidos -Dificuldades respiratórias e cardíacas 

-Frequentemente conduz à meningite 

Imunodeprimidos e idosos -sinais pseudo-gripais no caso de meningite; 

conjuntivite, faringite, pneumonia no caso de 

septicemia 

Contacto com animais  

(veterinários) 

-lesões cutâneas ou pulmonares; possibilidades de 

evoluir para meningite 
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A maioria dos países da U.E. tem uma incidência anual da doença de 0,35 casos por 

100 000 habitantes por ano. Devido à sua alta mortalidade, a listeriose está entre as 

doenças com origem alimentar como uma das que mais vítimas mortais provoca 

(ECDC, 2010). Relatórios dos Estados Unidos da América mostram que a listeriose é 

a doença que possui a maior taxa de hospitalização (91%) de entre as doenças de 

origem alimentar (Jemmi e Stephan, 2006). Nos humanos as fontes alimentares 

contaminadas são essencialmente carne e peixe crus, produtos lácteos não 

pasteurizados e vegetais frescos não cozinhados. Pode também dar-se o caso de uma 

contaminação em produtos que são processados termicamente, como o caso de 

queijos de pasta mole e até em gelados, sendo nesse caso a contaminação posterior 

ao processamento. 

 

4.4 Listeriose nos animais 

 

A listeriose afecta várias espécies animais com diferentes manifestações, sendo por 

isso difícil estabelecer um padrão clínico. 

A listeriose visceral ou septicémica afecta sobretudo ruminantes jovens, com o rúmen 

ainda não totalmente desenvolvido. Por sua vez a forma meningo-encefálica aparece 

com maior frequência nos ruminantes adultos. A forma septicémica pode resultar 

numa infecção uterina, particularmente em animais gestantes, resultando em aborto, 

podendo ocorrer em todos os mamíferos (Ferreira, 2000). 

Apresentando estes dois cenários possíveis para a manifestação clínica é de realçar 

que quando se detecta um foco numa exploração, esta manifestará apenas uma das 

formas da doença, a visceral ou a meningo-encefálica (Ferreira, 2000).  

A infecção dos ruminantes ocorre maioritariamente pela ingestão de silagens 

contaminadas. Na produção de silagens obtém-se, no processo de fermentação 

anaeróbia, um pH de 3,7-4,2, o que teoricamente impede o desenvolvimento da 

bactéria. Contudo, nem sempre se verifica uniformidade na totalidade do silo, ficando 

geralmente as zonas da superfície e da periferia com pH com valores que podem 

chegar a ser superiores a 5 (Ferreira, 2000). 

A ingestão destas silagens contaminadas pode gerar manifestações clínicas 

diferentes, isto é, se no seu percurso com o bolo alimentar pelo trato gastro-intestinal a 

bactéria não encontrar qualquer porta de entrada para o organismo animal, os animais 

mantêm um quadro inaparente com excreção passiva do agente pelas fezes (Ferreira, 

2000). 
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Caso o agente consiga franquear a barreira intestinal e penetrar na circulação 

sistémica pode gerar uma bacteriémia indo localizar-se em diversos órgãos, tendo 

particular tropismo para o útero grávido (Ferreira, 2000).  

O modo de penetração no cérebro é geralmente por migração atraves dos nervos 

cranianos, como o trigémeo. Na altura da ingestão das silagens contaminadas basta 

que a bactéria encontre uma solução de continuidade na mucosa bucal para conseguir 

migrar ao longo do nervo trigémeo provocando meningo-encefalite, uma vez que 

nestes casos as lesões estão limitadas ao pedúnculo cerebral, ao núcleo do nervo 

trigémeo e ao trajecto do mesmo (Blood & Henderson, 1976). 

Nos ruminantes, a listeriose é, muitas vezes, causa de aborto, sendo este 

caracterizado por fracas contracções, dilatação incompleta do cérvix e um cheiro 

nauseabundo. Na maior parte dos casos, salvo raras excepções, os animais 

apresentaram uma septicemia, verificando-se o aborto nas fêmeas gestantes na altura 

da infecção. Caso a gestação esteja perto do seu término na altura da infecção a cria 

ainda nasce, mas muito debilitada. A retenção placentária é persistente, o útero é 

atónico e permanece cheio de líquido e sangue. Frequentemente também se encontra 

uma metrite séptica que evolui para uma peritonite (Adams, Neff e Jackson, 1979). 

O aborto por Listeria ocorre, na maioria das vezes entre o 7º mês e o final da 

gestação, podendo ser esporádico (mais na espécie bovina) ou enzoótico (bovinos, 

caprinos e ovinos) (Ferreira, 2000). 

Nos bovinos a listeriose é uma das doenças que se podem incluir no diagnóstico 

diferencial de doenças neurológicas, sendo nesse campo muito importante distinguir 

do quadro da encefalopatia espongiforme bovina (EEB). Pode observar-se uma 

síndrome de imobilidade com apoio da cabeça em objectos; há paralisia facial 

unilateral, estrabismo, conjuntivite e queratoconjuntivite, lacrimejamento e fotofobia. 

Os animais apresentam-se apáticos, isolando-se. Apresenta problemas na preensão e 

mastigação dos alimentos, podendo existir paralisia da língua e disfagia. Com 

frequência os animais olham o flanco, fazendo movimentos circulares (Ferreira, 2000). 

A morte acontece entre 2 a 5 dias após o ínicio dos sintomas e é devida a uma 

síncope respiratória (Hungerford, 1990, citado por Ferreira, 2000). 

 

4.5 O Género Listeria 

 

O género Listeria foi inicialmente descrito com uma única espécie, Listeria 

monocytogenes, por Pirie et al., em 1940 (McLauchlin, 1987), vindo posteriormente a 

ser descritas outras espécies. Em 1961 foi classificada Listeria denitrificans sendo 

reclassificada por Rocourt et. al., em 1987, como Jonesia dentrificans (Lovett, 1990). 
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As espécies Listeria grayi e Listeria murayi foram classificadas no género Listeria em 

1966 e 1971, respectivamente. Em 1974, Stuart e Wealshimer propuseram, com base 

em estudos de hibridação de ADN, a reclassificação destas duas espécies, num novo 

género Murraya, como Murraya grayi subespécie grayi e Murraya grayi subespécie 

murray, por terem sido consideradas bastante semelhantes entre si, e suficientemente 

distintas de Listeria monocytogenes. As estirpes não patogénicas de Listeria 

monocytogenes foram mais tarde reconhecidas como uma nova espécie, Listeria 

innocua (Seeliger, 1981). 

Mais recentemente, Rocourt e Gourmont, em 1982, revelaram a existência de 5 

grupos genómicos, através de estudos de hibridação de ADN, que também são 

facilmente diferenciáveis através de simples testes bioquímicos: L. monocytogenes, L. 

innocua, L. ivanovii, L. seeligeri, L. welshimeri.  

Por sua vez, em 1992, Rocourt et. al. propuseram a reclassificação de L. grayi e 

L.murray, uma vez que, mediante diversas técnicas genéticas, chegaram à conclusão 

que são a mesma espécie, desaparecendo a L. murray que tinha sido a última a ser 

identificada. 

O género Listeria é, hoje em dia, constituído por seis espécies, no entanto é de referir 

que na 9ª Edição do “Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology” no género 

Listeria ainda estão descritas 7 espécies (Quandro III). 

Quadro III – Principais espécies do género Listeria (adaptado de Guerra, 2003) 

Espécie Potencial patogénico 

      Homem                           Animais                                      

L.monocytogenes +++ +++ 

L.innocua - +(*) 

L.seeligeri +(*) + 

L.weelshimeri - - 

L.ivanovii subsp. Ivanovii +(*) ++ 

L.ivanovii subsp. Londoniensis +(*) ++ 

L.grayii - - 

Legenda: subsp.:subespécie; (*) esporádico ou um único caso referido; +++ potencialmente 

muito patogénico; ++potencialmente patogénico; + Patogénico; - não patogénico  
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4.6 Características morfológicas e bioquímicas 

 

4.6.1 Características morfológicas 

 

As bactérias do género Listeria são pequenos bacilos de bordos arredondados com 

0,4-0,5 µm de diâmetro e 0,5-2,0 µm de comprimento, não-capsulados e não- 

esporulados. São Gram-positivo, mas algumas células, especialmente em culturas 

envelhecidas, apresentam coloração negativa (Seeliger e Jones, 1986). 

As células podem aparecer isoladas, em pequenas cadeias e paliçadas, ou dispostas 

em forma de V e Y. em culturas envelhecidas, rugosas ou sujeitas a condições 

extremas, podem desenvolver-se longos filamentos de 6 a 20 µm de comprimento 

(Seeliger e Jones, 1986, Isom et al., 1995; Jorgensen et. al., 1995). 

Esta bactéria é móvel, através de dois ou três flagelos de implantação perítrica, 

quando incubada a temperaturas entre os 20-25ºC, mas não a temperaturas mais 

elevadas; por exemplo a 37ºC o desenvolvimento flagelar é tão diminuto, que a torna 

imóvel (Seeliger e Jones, 1986). 

 

4.6.2 Características culturais e bioquímicas 

 

As bactérias do género Listeria multiplicam-se em meios de cultura sem necessidades 

de condições ou nutrientes especiais, contudo apresentam um desenvolvimento mais 

exuberante na presença de glucose, soro ou sangue (Seeliger e Jones, 1986). 

Preferem meios de cultura com pH entre 4,5 e 9,4 (ICMSF, 1996). 

A temperatura óptima de multiplicação varia entre +30º e +37ºC podendo no entanto 

desenvolver-se entre -0,4 e +45ºC (Seeliger e Jones, 1986). 

É muito importante referir que L. monocytogenes é dos raros agentes patogénicos 

capazes de se desenvolver a temperaturas inferiores a +4ºC (Guerra, 2003). 

Esta bactéria é aeróbia-anaeróbia facultativa e consegue multiplicar-se na presença de 

teores elevados de cloreto de sódio (10 a 20%) e de sais biliares (10 a 40%) (Seeliger 

e Jones, 1986).  

Em gelose nutritiva, após 24 horas de incubação a 37ºC formam-se colónias com 0,5-

1,0 mm de diâmetro, transparentes, tipo gota de água, com bordos lisos (Seeliger e 

Jones, 1986).  

Uma característica especial destas colónias é uma coloração azul acinzentada quando 

iluminadas normalmente, mas quando observadas sob uma transiluminescência 

oblíqua a 45º (luz de Henry), apresentam uma coloração azul esverdeada iridescente. 
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As bactérias do género Listeria spp. são catalase positivas e oxidase negativas. Não 

utilizam o citrato como fonte de carbono, não reduzem o nitrato e não produzem H2S e 

indol. Estes microorganismos utilizam a glucose e a esculina originando a formação de 

ácido mas não de gás. Não hidrolisam a gelatina, nem a caseína, nem o leite (Seeliger 

e Jones, 1986).  

Quadro IV – Características culturais e bioquímicas do género Listeria spp.(Fonte: 

ICMSF, 1996) 

Características Reacção 

Mobilidade + 

Necessidade em oxigénio (facultativo) 

Multiplicação a 35ºC + 

Catalase + 

Oxidase - 

Produção de H2S - 

Acido a partir de glucose e esculina + 

Vermelho de metilo + 

Voges-Proskauer + 

Indol - 

Urease - 

Legenda: (+): positivo; (-): negativo 

Quadro V – Diferenciação entre espécies (Fonte: Lovett, 1990; Guerra, 2003). 

Legenda: +: positivo; -: negativo; V: variável. 

 

 

Características 

Listeria 

monocytogenes innocua seeligeri ivanovii welshimeri Grayi 

Hemoóise + - + + + - 

Mobilidade + + + + + + 

CAMP 

S.aureus 

+ - + - - - 

CAMP R.equi - - - + - - 

Manitol - - - - - + 

Xilose - - + + + + 

Ramnose + V - - V - 

Patogénico 

para o Rato 

+ - - - - - 

Redução NO3 - - - - - - 
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Algumas destas características são utilizadas para estabelecer uma diferenciação 

entre espécies do género Listeria spp., como é o caso da produção de hemolisinas, a 

redução dos nitratos e utilização do manitol, ramnose e xilose. Os membros deste 

género requerem para o seu desenvolvimento alguns micronutrientes específicos, 

entre eles: Na, K, Mg, P, S, Cl, Fe, sendo o Fe indispensável para a multiplicação 

aeróbia da bactéria, bem como para a produção de catalase, de citocromos e de 

hemolisina (Guerra, 2003). 

 

5. Patogenia da Listeriose 

 

Listeria monocytogenes é uma bactéria parasita intracelular facultativa, altamente 

invasiva (Guerra, 2003). Tem a capacidade de atravessar as barreiras intestinal, 

hemato-encefálica e a feto-placentária, provocando, respectivamente gastroentrite, 

meningo-encefalites e infecções feto-maternais. Listeria monocytogenes é um parasita 

que tem a capacidade de sobreviver e de se multiplicar quer em células fagociticas e  

não fagocíticas (Lecuit et al., 2005). 

A aderência à célula hospedeira e a invasão são mediadas por proteínas 

membranares chamadas “internalinas”: InlA e InlB. Uma fagocitose forçada promove a 

entrada de Listeria monocytogenes na célula hospedeira. A bactéria aparece num 

vacúolo intracelular que é posteriormente destruído, permitindo que se aloje no 

citoplasma da célula hospedeira. Para escapar desse vacúolo, produz uma proteína 

hemolisina, a listeriolisina O (LLO) (Kuhn e Goebel, 1999, Saylers e Whitt, 2002; 

citados por Beverly, 2004). A LLO é uma citotoxina que provoca a formação de poros e 

é também responsável pela zona de beta-hemólise que é visível nas placas de agàr 

sangue. Após a entrada na célula a bactéria polimerisa filamentos de actina que 

formam longas cadeias de actina, que propulsionam a bactéria através do citoplasma 

celular (Saylers and Whitt, 2002, citados por Beverly, 2004). Para entrar na célula 

adjacente a bactéria secreta LLO e a fosfatidilcolina fosfolipase C (PC – PLC) para 

escapar da dupla membrana vacuolar que se forma como resultado da difusão célula-

a-célula (Vazquez-Boland et al., 2006; citados por Freitag et al., 2009). 

Daqui pode-se concluir que a lise das membranas celulares constitui um passo 

essencial na patogénese da infecção por Listeria monocytogenes. As estirpes 

patogénicas de Listeria, ao contrário das avirulentas, são capazes de lisar as 

membranas celulares, entre elas as dos eritrócitos, o que se traduz na hemólise que 

se verifica quando crescem em agar sangue (Gray e Killinger, 1966).  
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5.1 Regulação da entrada na célula e activação génica 

 

Quase todos os produtos de genes que contribuem para a invasão celular por parte da 

bactéria, entrada no citosol e multiplicação, motilidade intracellular e entrada em 

células adjacentes são regulados por um factor regulador transcripcional PrfA6,31 

(Freitag, 2006; citado Freitag et al., 2009). 

O núcleo de genes directamente regulados pelo PrfA agrupa 10 genes directamente 

regulados. O PrfA actua como regulador de genes que contribuem para a resistência à 

bílis, um atributo que pode permitir a permanência na vesícula biliar por parte da 

bactéria (Begley et al., 2005; Hardy et al., 2004; Dussurget et al., 2002; citados por 

Freitag et al., 2009). O PrfA induz a expressão de uma hidrolase dos sais biliares 

assim como um sistema de exclusão biliar, ambos contribuindo para a sobrevivência 

da bactéria ao nível do intestino (Gahan, 2005; citado por Freitag et  al., 2009). 

 

Figura I – De saprófita a intracelular (Fonte: Freitag et al., 2009) 

 

6. Estrutura antigénica 

 

A estrutura antigénica tem sido muito estudada, considerando-se actualmente 16 

serótipos do género Listeria spp. (Donker-Voet, 1972; Seeliger, 1975; citados por 

Ferreira, 2000). De referir que esta classificação não inclui as espécies L. grayi e L. 

murrayi, que são serologicamente diferentes dos restantes membros do género 

Listeria mas são relacionadas entre si. As espécies do género Listeria são 
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classificadas segundo os antigénios celulares (O) e flagelares (H) (Graves et al., 1999; 

Seeliger e Hohne, 1979; citados por Beverly, 2004).  

A descrição serológica das espécies do género Listeria é feita pela distinção dos 15 

antigénios celulares (O) e dos 5 antigénios flagelares (H) (Lovett, 1990; citado por 

Beverly 2004). 

Segundo o esquema apresentado nos quadros VII e VIII, L.monocytogenes poderia 

ser dividida em 13 serovariedades, L. ivanovii tem uma única serovariedade, enquanto 

que L. welshimeri e L. innocua partilham as serovariedades 6a e 6b. L. seeligeri 

partilha três antigénios com L. monocytogenes e possui uma em comum com L. 

innocua e L. welshimeri (Lovett, 1990; citado por Ferreira, 2000).  

Quadro VI – Serovariedades de Listeria moncytogenes, Listeria murrayi e Listeria grayi 

(Fonte: Ferreira, 2000) 

Designação de Seeliger o 

Donker-Voet 

Antigenios O Antigénios H 

1/2ª I,II,(III) A B 

1/2b I,II,(III) A BC 

1/2c II,(III) BD 

3ª II,(III),IV AB 

3b (III), IV, (XII), (XIII) ABC 

3c (III), IV, (XII), (XIII) BD 

4a  (III), (V), VII, IX ABC 

4ab (III),V,VI,VII,IXX ABC 

4b (III) V, VI ABC 

4c (III), V, VI ABC 

4d (III), V, VI, VIII ABC 

4e (III),V,VI,(VIII),(IX) ABC 

5 (III),(V),VI,(VIII),X ABC 

7 (III), XII, XIII ABC 

6a (4f) (III),V,(VI),(VII),(IX),XV ABC 

6b (4g) (III),(V), (VI), (VII),IX,X,XI  

L. grayi (III), XII, XIV E 

L. murrayi (III), XII, XIV E 

 

No entanto, segundo McLauchlin (1987), é possível afirmar que esta técnica é pouco 

prática para a distinção de uma larga proporção de estirpes de Listeria monocytogenes 

provenientes de infecções de humanos e animais. De facto, apenas os serotipos 
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1/2a,1/2b e 4b têm sido identificados com casos esporádicos ou epidemias. 

Unicamente os serogrupos 1 e 4 podem ser determinados com soros disponíveis no 

mercado (McLauchlin, 1987, citado por Ferreira, 2000). 

 

Quadro VII – Serovariedades do género Listeria spp. (Fonte: Ferreira, 2000) 

Listeria monocytogenes 1/2a, 1/2b,1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 

4c, 4d, 4e, ‘7’ 

Listeria innocua 6a, 6b,4ab, não classificado 

Listeria welshimeri 6a,6b 

Listeria seeligeri 1/2b,4c,4d,6b, não classificado 

Listeria ivanovii 5 

  

7. Exposição a factores extremos 

 

7.1 Sobrevivência/multiplicação a temperaturas de refrigeração e congelação  

 

Inicialmente, Seeliger e Jones (1986), descreveram Listeria monocytogenes como uma 

bactéria que se desenvolve a temperaturas compreendidas entre 1ºC/45ºC. Mais 

recentemente, é considerado que esta bactéria se pode multiplicar a uma temperatura 

mínima de -0,4ºC/0ºC em alimentos estéreis, com pH neutro, e com alto teor de 

nutrientes (ICMSF, 1996). As características psicrofílicas de Listeria são utilizadas 

como fundamento de métodos de isolamento da bactéria, sobretudo em produtos com 

elevada carga microbiana competitiva (Guerra, 2003). 

A sua capacidade para se desenvolver a temperaturas de refrigeração é 

particularmente importante uma vez que se pode reproduzir e atingir níveis críticos em 

alimentos armazenados a baixas temperaturas. Vários estudos têm vindo a ser 

realizados tendo em vista o comportamento da bactéria em vários alimentos e sob 

diversas condições de armazenamento, mostrando esses estudos que a bactéria não 

só sobrevive como se pode multiplicar com um aumento de 0,5-3,0 log em carne 

durante o armazenamento em refrigeração (Barbosa et al, 1995; Grau et al, 1992; 

Ikeda et al. 2003;citados por Beverly, 2004). 

Shineman e Harrison (1994, citados por Ferreira, 2000), concluíram que há 

desenvolvimento bacteriano em músculo (frango, bovino, pescado e camarão), crus e 

cozinhados, mantidos em refrigeração a 4ºC. Por sua vez, Barbosa et al., (1995), 

concluíram que Listeria monocytogenes inoculada em carne picada e embalada e 

vácuo e mantida refrigerada a 4ºC durante 56 dias se desenvolvia ou, pelo menos se 

mantinha sem grandes alterações durante o período de armazenamento, variando 
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apenas a rapidez do crescimento com a estirpe inoculada e o pH do produto (Ferreira, 

2000). 

A congelação é uma técnica muito utilizada para aumentar o prazo de validade dos 

produtos. Esta provoca uma diminuição drástica da temperatura, o que leva a uma 

paragem de todos os processos metabólicos e a uma diminuição de todas as reacções 

bioquímicas (Beverly, 2004).  

A congelação tem efeitos letais e sub-letais sobre Listeria monocytogenes, 

dependendo da velocidade, da temperatura de congelação e ainda da presença de 

nutrientes no meio (El-Kest et al, 1991; citados por Beverly, 2004). A congelação 

aumenta a sensibilidade de Listeria monocytogenes a lisozimas e lipases que ocorrem 

naturalmente nalguns géneros alimentícios (Lou e Yousef, 1999; citados por Beverly, 

2004) 

Papageorgiou, Bori e Mantis, (1996) tiveram como objecto do seu estudo os queijos de 

soro Myzithra, Anthothyros e Manouri (semelhantes ao requeijão consumido em 

Portugal) armazenados a 5º,12º e 22ºC; sobre leite de ovelha inoculado e congelado e 

sobre queijo Feta feito com o mesmo leite e igualmente congelado, todos mantidos na 

-18ºC e -38ºC durante 7 meses e meio; bem como queijo Pichtogalo Chanion, um 

queijo de barrar, produzido com leite cru ou pasteurizado de ovelha e/ou cabra. 

Obtiveram um grande crescimento nos queijos de soro, mesmo a temperaturas de 

refrigeração. Concluí-se que se Listeria monocytogenes está presente no leite ou no 

queijo antes da maturação, permanece viável, com capacidade de se voltar a 

multiplicar, por um período de 7 meses e meio (citado por Ferreira, 2000). 

Beverly et al., (2004), concluíram que Listeria monocytogenes permanece viável após 

inoculação de vários produtos cárneos prontos para consumo (bovino, peito de peru e 

“hot dogs”), embalados ou não a vácuo, posteriormente armazenados durante 90 dias 

a uma temperatura de -20ºC. Dos produtos utilizados, apenas os “hot-dog” possuíam 

uma inscrição “cozinhar antes de consumir”, enquanto que, por exemplo o peito de 

perú sugeria: “O Perú está totalmente cozinhado e pode ser servido quente ou frio”. 

Todos os produtos indicavam a necessidade de refrigeração para o seu 

armazenamento. 

Os mesmos autores puderam ainda concluir que o período crítico de crescimento para 

Listeria monocytogenes em productos cárneos PC é de 30 dias, pois durante esse 

período as contagens aumentaram 0,2/0,8 log ufc/g, dependendo do tipo de produto e 

das condições de embalagem.  

Um dos grandes problemas são os produtos que são considerados prontos para 

consumo que não virão a sofrer qualquer processamento térmico antes de serem 

consumidos. Num estudo os consumidores foram inquiridos sobre os seus hábitos de 
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armazenamento e processamento de salsichas tipo Frankfurt. Dos consumidores 

inquiridos, 71% afirmou que é necessário um processamento térmico antes do 

consumo, enquanto que os restantes 29% afirmou não ser necessário qualquer 

processamento térmico. O processamento térmico, atingindo uma temperatura de 

70ºC à superfície do produto durante 2 minutos, provoca uma diminuição de 5 log de 

Listeria monocytogenes nas salsichas tipo Frankfurt (Porto et al., 2004, citados por 

Beverly, 2004). 

 

7.2 Resistência a temperaturas elevadas 

 

Os procedimentos convencionais de pasteurização do leite (71,3ºC durante 15 

segundos, capazes de eliminar pelo menos 6 log de Listeria monocytogenes) são 

considerados adequados para a eliminação de Listeria monocytogenes, quer esteja 

em suspensão ou numa posição intracelular (Ferreira e Ribeiro, 1993; citados por 

Guerra 2003). 

Um surto em Boston em 1983, provocado pelo consumo de leite pasteurizado, 

levantou dúvidas quanto é eficácia da pasteurização usualmente praticada na 

inactivação de Listeria monocytogenes (Guerra, 2003). 

Os primeiros estudos sobre uma possível ineficácia da pasteurização na eliminação de 

Listeria monocytogenes sugeriram que para teores superiores a 5x10³ ufc/ml, a 

bactéria pode sobreviver ao tratamento térmico do leite a 61,7ºC durante 35 segundos, 

utilizando tubos de ensaio submersos em banho-maria (Beans e Girard, 1958 citados 

por Guerra, 2003). Em ensaios posteriores, alguns autores como Fleming et al, em 

1985 e Doyle e Shoeni, em 1987 (citados por Guerra, 2003) sugerem que a posição 

intracelular de Listeria monocytogenes lhe conferia alguma protecção ao tratamento 

térmico. No entanto essa hipótese foi refutada por Lovett et al., em 1988 (citados por 

Guerra, 2003), ao inactivarem termicamente populações de Listeria monocytogenes 

Scott A em suspensão livre em leite inteiro cru e presentes em fagócitos de bovino, 

inoculados in vitro. 

Listeria monocytogenes é, entre as bactérias patogénicas não esporuladas, 

associadas aos alimentos, uma das mais resistentes ao calor, pese embora o facto de 

esta resistência térmica estar dependente do teor inicial e de características 

intrínsecas de cada estirpe (Shuterland e Porritt, 1997; citados por Guerra, 2003). 

A termotolerância pode ter um carácter adaptativo. Nos últimos anos, vários trabalhos 

têm estudado este facto, demonstrando que a resistência térmica de Listeria 

monocytogenes está muitas vezes associada a factores de adaptação como a 

temperatura de incubação, tratamentos térmicos sub-letais anteriores à pasteurização, 
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o pH e a concentração de solutos no meio e uma recuperação anaeróbia das células 

pelo calor (Juneja et al, 1998, citados por Guerra, 2003). As bactérias sujeitas a um 

choque térmico a temperaturas sub-letais, desenvolvem mecanismos de protecção 

contra temperaturas habitualmente letais ou a outros tratamentos (Knabel et al, 1990, 

citado por Guerra). 

A extensão da termotolerância após choque térmico depende de um grande número 

de factores onde se incluem: o estado fisiológico da célula, a temperatura de 

multiplicação antes do choque térmico (Linton et al., 1992, citados por Guerra, 2003), a 

atmosfera de multiplicação (Knabel, et al., 1990, citados por Guerra, 2003) a 

combinação tempo/temperatura utilizada no choque térmico (Farber e Brown, 1992, 

citados por Guerra) e o método de cultura utilizado para a recuperação das culturas 

(Knabel et al., 1990, citado por Guerra, 2003). 

O aumento da termotolerância presente após a exposição a factores ambientais 

“stressantes”, pode ser explicado por alterações fisiológicas induzidas pelo stress 

ambiental (Lou e Youssef, 1996; citados por Guerra, 2003). Ao ser exposta a factores 

ambientais extremos, que sejam próximos do limite tolerado, vários organismos, 

plantas ou células em cultura, produzem um pequeno número de proteínas 

denominadas proteínas do “choque térmico”. Estas proteínas proporcionam às células 

uma protecção acrescida, que lhes confere resistência aos tratamentos térmicos 

subsequentes com temperaturas mais elevadas, ou uma protecção cruzada contra 

outro tipo de factores debilitantes (alteração do pH, aW) (Lou e Youssef, 1996). 

 

7.3 Concentração hidrogeniónica  

 

Segundo Gray e Killinger (1966) Listeria monocytogenes cresce melhor em meios 

neutros ou ligeiramente alcalinos. Contudo consegue sobreviver a valores de pH 

extremos, abrangendo uma gama entre 5,6 e 9,6, considerando então que Listeria 

monocytogenes é uma bactéria capaz de se multiplicar numa escala de pH entre 4,39 

e 9,2 (ICMSF, 1996). 

A multiplicação de Listeria monocytogenes a valores de pH baixos depende de 

factores como a temperatura de incubação, a natureza do agente acidificante e a 

composição do substrato, tendo sido muito estudada a relação entre a natureza 

química e a concentração do agente acidificante adicionado ao meio e a capacidade 

de Listeria monocytogenes se multiplicar a valores de pH baixos (Guerra, 2003). 

Os ácidos orgânicos fracos (acético, málico, tartárico, láctico e cítrico) possuem uma 

acção antibacteriana que é dependente do pH e do grau de dissociação (pKa). A 

forma indissociada é a que possui maior acção antibacteriana; assim, por exemplo, a 
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um pH de 5,0 estão dissociados 34,9% do ácido acético (pKa=4,75) e 61% do ácido 

láctico (pKa=3,09), o que resulta no facto de o ácido acético possuir uma acção 

antibacteriana superior à do ácido láctico para o mesmo valor de pH (Ryser e Marth, 

1991, citados por Guerra, 2003). 

A adaptação de Listeria monocytogenes a valores extremos de pH é de maior 

importância para a indústria, pois encontra-se relacionado com um factor que 

influencia a sua sobrevivência no ambiente fabril, os biofilmes (Guerra, 2003). 

Lou e Yousef (1997) estabeleceram três condições no estudo que efectuaram, fazendo 

variar alguns factores entre eles o pH (4,5/5,0/5,0+4,5). Concluíram que o 

estabelecimento de uma resistência a pH potencialmente letal foi maior naquelas 

culturas que foram previamente expostas a um valor de pH intermédio, estando de 

acordo com o facto que a resistência a pH extremos pode ser um factor adaptativo 

posterior a uma exposição a factores de stress. 

Esta resposta “ácido tolerante” pode resultar numa maior resistência de Listeria 

monocytogenes às condições de pH ácido encontradas no nosso organismo, tanto a 

nível do estômago como a nível intracelular após a sua inclusão pelos macrófagos, o 

que resultará numa redução da dose infectante (Dykes e Moorhead, 2000, citados por 

Guerra, 2003). 

No entanto esta resposta “ácido-tolerante” está dependente de outros factores, como é 

o caso da presença de flora concomitante (Guerra, 2003). 

 

7.4 Actividade da água  e pressão osmótica 

 

Listeria monocytogenes apresenta um crescimento populacional óptimo para valores 

de aW próximos de 0,97 (Ryser e Marth, 1991, citados por Guerra, 2003). No entanto, 

Cheroutr-Vialette et al., (1998) (citados por Guerra, 2003) definiram que o limite 

mínimo de aW para aquela bactéria se desenvolver está relacionado com outros 

factores de desenvolvimento, como a composição química do soluto, a temperatura e 

o pH. 

A maioria dos estudos realizados com o efeito da actividade da água, na multiplicação 

e sobrevivência de Listeria monocytogenes, estão limitados à utilização de NaCl 

(cloreto de sódio) como soluto (Guerra, 2003). O sal (cloreto de sódio ou NaCl), além 

de ser um ingrediente importante por condicionar a pressão osmótica dos alimentos, 

condiciona a multiplicação e a sobrevivência da microflora neles existente (Guerra, 

2003). 

Seeliger (1961) (citado por Guerra, 2003), provou que Listeria monocytogenes é uma 

bactéria halotolerante,  que suporta concentrações de NaCl até 20% (aW=0,86) durante 
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curtos períodos de tempo, e permanecia viável durante um ano em NaCl a 16% 

(aW=0,90 e pH=6,0). 

A capacidade de Listeria monocytogenes sobreviver ou multiplicar-se aumenta com a 

conjugação de temperaturas baixas e concentrações salinas elevadas (Guerra, 2003). 

Num estudo realizado em manteiga com sal (1,2-2,5% NaCl) e sem sal, processada a 

partir de natas pasteurizadas e inoculadas com 104 e 105 ufc/g de Listeria 

monocytogenes Scott A, foi possivel demonstrar que, após 70 dias de armazenamento 

a -18º, 4º e 13ºC, a bactéria apresentava ainda níveis de contaminação de 3,22, 5,26 e 

5,84 log10 ufc/g de manteiga, respectivamente (Yousef, 1988, citado por Guerra, 2003). 

O pH também interage com a tolerância da Listeria monocytogenes ao sal (Guerra, 

2003). A tolerância da bactéria ao NaCl é maior a pH neutro (6,8-7,8) e, 

inclusivamente, aumenta quando os valores de pH se situavam entre 7,0 e 5,4, à 

medida que a temperatura diminuía (Bal’A e Marshall, 1996, citados por Guerra, 2003). 

A pressão ósmotica interna das células bacterianas é superior à do meio que os 

rodeia, resultando numa pressão exercida contra a parede celular, conhecida como 

“turgidez”. Esta pressão deve ser mantida pela célula em permanência, 

independentemente das condições exteriores. Em virtude de um eventual aumento da 

pressão osmótica no meio exterior, as bactérias acumulam solutos no seu interior, 

promovendo o restauro desta “turgidez”. Os solutos não iónicos são muitas vezes 

preferidos, uma vez que muitas enzimas presentes na célula podem perder a 

actividade na presença de elevadas concentrações de sal (Gutierrez et al., 1995, 

citados por Guerra, 2003). Assim, acumulando “solutos compatíveis”, a bactéria 

promove a não interrupção do funcionamento dos enzimas citoplasmáticos, 

constituindo uma resposta adaptativa a um stress osmótico por parte das células 

bacterianas (Storm et al., 1986, citados por Guerra, 2003). 

 

8. Agentes quimicos utilizados no controlo de Listeria monocytogenes na 

indústria alimentar 

 

Uma das formas de preservação de alimentos consiste na utilização de agentes 

químicos com actividade antimicrobiana, podendo estes ocorrer de forma natural nos 

géneros alimentícios ou ser adicionados intencionalmente (Ferreira, 2000). Muitas 

destas substâncias são hoje comercializadas e adicionadas aos produtos com vista a 

controlar o desenvolvimento bacteriano. 

 

 

8.1 As bactérias lácticas 
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As bactérias ácido lácticas têm sido utilizadas desde os “tempos bíblicos”, até 

inadvertidamente, na segurança e conservação dos géneros alimentícios (Ferreira, 

2000). Inicialmente só era conhecida a sua acção em produtos derivados do leite, mas 

hoje em dia são utilizadas pela indústria de lacticínios, carnes, pastelaria e de bebidas 

alcoólicas, pois têm um papel primordial como “culturas de arranque” (Lenoir, 1985; 

Demarigny et al., 1996, citados por Guerra, 2003).  

A utilização destas bactérias lácticas deve-se a algumas das suas características 

particulares, de interesse tecnológico: como a sua acção acidificante, aromatizante e 

de modificação de textura. Por outro lado as bactérias lácticas produzem substâncias 

bactericidas durante a maturação de queijos ou enchidos, como os ácidos orgânicos o 

peróxido de hidrogénio, os álcoois (Adams e Moss, 2000) e as bacteriocinas. Estas 

características tornam estas bactérias lácticas uma espécie de “probióticos”, por 

causarem um efeito benéfico ao nível da saúde (Guerra, Bernardo e McLauchlin, 2001; 

Guerra, 2003). 

As bacteriocinas são definidas como proteínas com efeitos antagonistas intra-especie 

com estrito espectro de acção, acção bactericida e necessitam de receptores 

específicos para se ligarem e exercerem o seu efeito (Vanderbergh, 1993, citado por 

Ferreira, 2000).  

A nisina, produzida pelo Lactococcus lactis subsp. lactis é uma das bacteriocinas mais 

conhecidas e disponíveis comercialmente. Entre outras destacam-se a pediocina, 

produzida por Pediococcus acidilactici, e a sacacina, produzida pelo Lactobacillus sake 

(Ferreira, 2000).  

As bacteriocinas têm acção inibitória sobre microrganismos Gram-positivos, incluindo 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e Clostridium botulinum (Casla et al., 

1996; citados por Guerra, 2003). 

É de salientar que, a utilização destas bacteriocinas não deve em qualquer altura 

substituir as boas práticas de higiene como forma de prevenção da multiplicação ou 

contaminação dos géneros alimentícios por microrganismos patogénicos. 

 

8.2 Nisina 

 

A nisina é um péptido, constituído por 34 aminoácidos, com efeito antimicrobiano 

produzido por Lactococcus lactis subsp. lactis, o qual exibe um espectro de acção 

contra bactérias Gram-positivas (Guerra,2003).  
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Foi descrita pela primeira vez em 1928 por Rogers e Whittier, mas a sua utilização 

como conservante alimentar foi iniciada em 1951 por Hirsh et al., ao ser utilizada em 

queijos suíços para prevenir o flato por clostrídios (Ferreira, 2000). 

Os efeitos da nisina têm sido muito estudados numa grande variedade de 

microrganismos habitualmente presentes nos géneros alimentícios, onde se inclui 

Listeria monocytogenes (Guerra, 2003). 

Actualmente a nisina é considerada um conservante eficaz e seguro, sendo utilizado 

numa grande variedade de alimentos (Ferreira, 2000). 

Nos Estados Unidos da América faz parte de uma lista de substâncias GRAS 

(generally recognised as safe), e é utilizada em alguns queijos para prevenir a 

multiplicação de clostrídios. 

Ao adicionar 2,5 g de nisina por kg em queijo fresco português, não se verificou 

alteração da evolução do número de Listeria ao longo dos 14 dias de armazenamento 

a 4ºC (Ferreira, 2000) 

Guerra (2003) estudou a letalidade de Listeria monocytogenes após choque térmico a 

45ºC durante uma hora e exposição a 100 UI/ml de nisina, e concluíu que as culturas 

que tinham sofrido o choque térmico aparentavam ser mais resistentes à nisina, 

apresentando apenas um ligeiro declínio da população ao longo do tempo, em 

comparação com as que não tinham sofrido o tratamento térmico, que diminuiram 

mais rapidamente.  

 

8.3 Lactato de potássio e diacetato de sódio 

 

A utilização de aditivos alimentares como o lactato de sódio (C3H5KO3) e o diacetato 

de sódio (CH3COONa) tem por objectivo minimizar a contaminação inicial por 

microrganismos patogénicos e a sua multiplicação durante o seu manuseamento e 

armazenamento, promovendo assim a segurança dos géneros alimentícios 

(Stekelenburg, 2003). Os lactatos de sódio e potássio são largamente utilizados pela 

indústria com vista ao prolongamento do prazo de vida útil dos produtos cárneos. 

Ambos os lactatos são líquidos derivados do ácido láctico, um ácido normalmente 

presente nos tecidos animais, e ambos podem ser utilizados em em concentrações 

variáveis entre 2% e 4% sem interferirem adversamente com a qualidade 

organoléptica dos produtos (Stekelenburg, 2003).  

Em primeiro lugar interferem com a aW, resultando no retardamento do 

desenvolvimento dos microrganismos patogénicos e dos responsáveis pela 

decomposição dos alimentos. Por outro lado, o acido láctico, na sua forma 

indissociada actua como um bacteriostático, aumentando a fase lag do 
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desenvolvimento microbiano. Estudos sobre o mecanismo de acção específico do 

ácido láctico mostram que este interfere com o metabolismo da bactéria, provocando 

uma acidificação intracelular (Stekelenburg, 2003). 

Stekelenburg e Kant-Muermans, (2001), analisaram o efeito de vários aditivos, entre 

eles lactato de sódio, diacetato de sódio e citrato de sódio em fiambre armazenado a 

4ºC. Verificaram que a multiplicação de Listeria monocytogenes apenas ocorreu no 

fiambre que tinha como aditivo o citrato de sódio, tendo este contagens superiores à 

amostra controlo.  

A adição de lactato de sódio a fiambre em quantidades que variaram entre 2,5% e 

3,3%, possibilitam um aumento do tempo de vida útil do produto, sem provocar 

alterações organolépticas negativas. Listeria monocytogenes não se multiplicou na 

presença de lactato de sódio. Por sua vez a adição de diacetato de sódio em 

quantidades superiores a 0,1 % influencia negativamente a qualidade organoléptica do 

produto, e altera ligeiramente o tempo de vida útil do produto comparado com a 

amostra controlo (Stekelenburg e Kant-Muermans, 2001). 

Uma inovação neste campo foi a utilização de uma combinação dos lactatos de sódio 

e potássio com o diacetato de sódio (Kalinowski e Tompkin, 1999; Nerbrink et al., 

1999, citados por Stekelenburg, 2003). Tal como os lactatos, o diacetato de sódio é 

um aditivo geralmente reconhecido como seguro (GRAS – generally recognised as 

safe), utilizada actualmente como condicionador do pH e agente antimicrobiano. 

Experiências feitas por Stekelenburg e Kant-Muermans (2001) comprovaram que o 

diacetato de sódio, usado a concentrações de 0,2% e superiores, inibe a multiplicação 

de L. monocytogenes. Contudo, análises sensoriais ao produto indicaram que a 

concentração era demasiado elevada, pois promovia uma alteração inaceitável de 

“flavour” nos produtos cárneos PC. 

Noutro estudo é sugerida a utilização de uma mistura de lactato de sódio, lactato de 

potássio e diacetato de sódio, a uma concentração de 0,12%, por forma a diminuir o 

aW e adicionam-se ao produto dois componentes antimicrobianos, o ácido láctico e o 

ácido acético (Stekelenburg, 2003)  

Stekelenburg (2003) obteve uma inibição total da multiplicação de Listeria 

monocytogenes após 29 dias de armazenamento do produto a 4ºC em produtos 

preparados com 2%-3% de uma mistura de lactato e diacetato. Por outro lado, o autor 

verificou um efeito sinérgico entre lactato e diacetato no fim da vida útil do produto, 

pois na amostra que continha apenas o lactato de potássio como aditivo, foi observada 

ainda alguma multiplicação bacteriana. 

Em conclusão, é evidente que a mistura lactato e diacetato oferece melhores 

condições de segurança pois mesmo que ocorra a contaminação posterior por Listeria 



 27 

monocytogenes garantem que não existirá multiplicação bacteriana ao longo do tempo 

de armazenamento do produto. 

 

9. Biofilme 

 

9.1 Porque fazem as bactérias biofilmes? 

 

Defesa 

 

Os biofilmes são associações de microrganismos que permitem gerar resistências a 

forças físicas às quais as bactérias estão sujeitas, quer seja dentro de um organismo 

vivo (acção de lavagem da saliva, corrente sanguínea) quer seja numa unidade 

industrial de processamento de alimentos (tubagens de arrefecimento, paredes). Os 

microrganismos dentro de um biofilme conseguem superar a falta de nutrientes, as 

alterações do pH, a presença de compostos com radicais oxigénio, desinfectantes e 

antibióticos melhor que bactérias na sua forma planctónica. Os biofilmes também são 

resistentes à fagocitose. Os fagócitos que tentam invadir esse espaço acabam por 

causar maior dano aos tecidos envolventes que ao próprio biofilme. Esta resiliência 

acaba por permitir o estabelecimento de infecções crónicas difíceis de debelar ou no 

caso de uma unidade industrial a contaminação de varias linhas de produção 

(Jefferson, 2004) 

 

Colonização  

 

O organismo animal é um local de eleição para o desenvolvimento bacteriano, no que 

diz respeito à disponibilidade de nutrientes, água, oxigénio e temperatura (Figura II). 

Essa é uma das razões pelas quais se forma o biofilme, para manter as bactérias fixas 

num local que é propício à sua multiplicação. Uma das estratégias utilizadas é a 

expressão de proteínas de superfície que se ligam à matriz proteica extracelular do 

hospedeiro (fibronectina, fibrinogénio e elastina), sendo este processo essencial à 

adesão (Jefferson, 2004). Curiosamente, assim que se estabelece um biofilme a 

expressão das adesinas e factores de motilidade são suprimidos. Isto sugere que, 

numa primeira fase da adesão bacteriana, as adesinas, os pili e flagelos, 

desempenham um papel preponderante, assim que se desenvolve o biofilme essas 

proteínas já não são necessárias e a sua expressão é suprimida (Jefferson, 2004).  
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Figura II – Aspectos favoráveis à multiplicação bacteriana num biofilme (Fonte: 

Jefferson, 2004) 

 

9.2 Biofilme – organismos multicelulares? 

 

Quando as bactérias se multiplicam formando um biofilme, há alterações na expressão 

genética, resultando numa heterogeneidade fenotipica do biofilme, o que pode ser 

interpretado como uma diferenciação e especialização das funções desempenhadas 

dentro do mesmo, facto que pode ser comparável ao observado nos organismos 

multicelulares. Além disso as bactérias secretam substâncias, chamadas sinais auto-

inductores, que influenciam a expressão genética e são o mecanismo de 

“comunicação” entre bactérias. Existe uma opinião emergente referindo que as 

bactérias exibem um comportamento “altruísta”, podendo mesmo sofrer uma morte 

programada, novamente sugestiva de uma enorme semelhança à dos organismos 

multicelulares (Rice e Bayles, 2003, citados por Jefferson, 2004).  

A distinção fundamental entre os biofilmes e um organismo multicelular baseam-se no 

facto de as células bacterianas não se diferenciarem definitivamente, mas respondem 

a alterações ambientais adaptando a expressão de determinados genes para suprir as 

suas necessidades adaptativas ao meio em que se encontram. Por esta razão é mais 

correcto classificar os biofilmes como comunidades interactivas e não como 

organismos multicelulares (Jefferson, 2004). 

 

9.3 Biofilmes nos organismos vivos 

 

É aceite hoje em dia que a formação de biofilmes é um aspecto importante em muitas 

doenças de origem bacteriana como a endocardite valvular, a ostomielite, as cáries 

dentárias, as otites, entre outras (Donlan et al., 2002;citados por Jefferson, 2004). 
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O estabelecimento de biofilmes permite, às bactérias envolvidas, tolerarem os agentes 

antimicrobianos em concentrações 10 a 1000 vezes superiores à concentração normal 

necessária para destruir bactérias geneticamente equivalentes na sua forma 

planctónica, sendo também extraordinariamente resistentes à fagocitose, o que torna a 

eliminação de biofilmes de hospedeiros vivos, praticamente impossível (Lewis, 

2001;citados por Jefferson, 2004) 

 

9.4 Biofilme na indústria 

 

Listeria monocytogenes é capaz de permanecer numa unidade industrial de produção 

de géneros alimentícios por muitos anos através da formação de biofilmes. Os 

biofilmes possuem camadas protectoras de proteínas e polissacáridos, que rodeiam a 

bactéria e se agarram às superfícies e equipamentos (Kalmokoff et al. 2001; citados 

por Purtová et al., 2010). Muitas bactérias são capazes de se colar e colonizar 

superfícies ambientais através da produção de uma estrutura tridimensional de 

substâncias poliméricas extracelulares (EPS-Extracellular Polymeric Substances) 

chamada biofilme (Blaschek et al. 2007; citados por Pukrtová et al., 2010). Estes 

biofilmes são aglomerados de bactérias, rodeados pelo “muco” por elas produzido, 

ligadas a uma superfície inerte ou viva (Poulsen et al., 1999; citados por Purkrtová et 

al., 2010). 

O arranjo dos biofilmes permite às bactérias sobreviver numa unidade industrial de 

produção durante muitos anos, e permanecer inacessível aos agentes desinfectantes 

e antimicrobianos utilizados nestas instalações e à luz ultra violeta. Os biofilmes 

tornam-se difíceis de eliminar, pois podem-se formar onde a água é abundante e a 

higienização não é tão eficaz. Os locais mais comuns de isolamento de Listeria 

monocytogenes numa unidade industrial de produtos lácteos são os equipamentos de 

enchimento e embalagem, paredes, tubagens de arrefecimento e congeladores, nas 

transportadoras e prateleiras para transporte de produtos e até nas ferramentas e nas 

luvas do pessoal (Purkrtová et al., 2010). 

 

9.5 Processos metabólicos no biofilme  

 

A estrutura do próprio biofilme origina algumas dificuldades e provoca variações locais 

no que concerne à disponibilidade de nutrientes, pH e tensão de oxigénio. Portanto as 

diferentes bactérias que compõem os biofilmes são inevitavelmente heterogéneas no 

que diz respeito à expressão génica. Os biofilmes são geralmente constituídos por 

uma variedade de espécies bacterianas, e até em alguns casos podem existir 
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associações entre bactérias e fungos. Os membros destes biofilmes possuem 

necessidades diferentes e realizam funções metabólicas diferentes, tornando o 

comensalismo um fenómeno muito frequente e útil nos biofilmes (Shapiro, 1998 citado 

por Jefferson, 2004). Por exemplo, enquanto as bactérias colonizadoras primárias da  

cavidade bucal são aeróbias ou anaeróbias facultativas, a limitação imposta pelo 

biofilme à difusão de oxigénio favorecerá a formação de um nicho ecológico permitindo 

que posteriormente se venham a fixar bactérias anaeróbias estritas (Loo, 2003; citado 

por Jefferson 2004). 

Embora não tenha sido ainda definitivamente comprovada, a heterogeneidade no 

interior dos biofilmes pode mesmo resultar numa “divisão de tarefas” entre as espécies 

bacterianas, o que sem dúvida nenhuma melhora a eficiência metabólica da população 

bacteriana (Jefferson, 2004). 

Com tudo isto, as bactérias adquirem numerosos benefícios devido a este 

comportamento “comunitário”, mas serão as bactérias verdadeiramente cooperativas e 

capazes de exibir um comportamento “não egoísta” ou até mesmo altruísta? 

 

 

 

De facto, evidências experimentais dos modelos matemáticos suportam o conceito de 

que as bactérias podem mesmo ser altruístas (Kreft, 2003; citado por Jefferson, 2004). 

Figura III – Imagem de microscopia electrónica da formação de um biofilme por 

Listeria monocytogenes 
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Kreft em 2003 procurou explicar a possibilidade das bactérias se comportarem 

altruisticamente. Para tal utilizou dois tipos de bactérias, as RS (Rate strategy) que 

possuíam uma alta taxa de crescimento mas com baixo rendimento, e as YS (Yield 

stategy), que possuem uma taxa de crescimento baixa mas com um alto rendimento. 

As YS usam os recursos economicamente, sendo neste caso as altruístas. As RS 

usam os recursos disponíveis seguindo uma estratégia egoísta. Nos biofilmes as 

células bacterianas desenvolvem-se em aglomerados, o que cria um gradiente de 

substrato para dentro dos aglomerados.  

No biofilme as bactérias multiplicam-se em agregados (microcolónias). Tal 

crescimento em aglomerado, aliado ao inevitável gradiente de substratos é necessário 

mas não suficiente para favorecer as YS na sua competição com as RS. Comparando 

biofilmes de “cultura pura” de RS e YS é patente que os últimos possuem uma maior 

capacidade de acumular biomassa a longo prazo, em oposição à vantagem inicial das 

RS (Kreft, 2004). 

 

9.6 Os biofilmes como modo padrão de crescimento  

 

Em laboratório, as bactérias crescem na sua forma planctónica, mas o microcosmos 

utópico em cultura é criado com vista a obter uma maximização dos índices de 

multiplicaçao bacteriana, e não com o objectivo de obter as características normais de 

multiplicação das bactérias no seu “ambiente”. De facto, verificou-se que algumas 

espécies bacterianas utilizam constitutivamente o biofilme como modo de “habitat” fora 

do laboratório (Jefferson, 2004). Quase todas as bactérias que usualmente se 

encontram na cavidade bucal, não possuem um nicho ecológico. Para estas bactérias 

o crescimento planctónico faria com que fossem rapidamente arrastadas pela saliva, 

deglutidas e destruídas pelo ácido estomacal. Estas bactérias passam toda a sua 

existência natural num biofilme, e, mesmo assim, multiplicam-se planctonicamente em 

laboratório. Existe uma evidência crescente de que imediatamente após a aderência 

da bactéria a uma superfície sólida é iniciada a regulação da expressão génica 

(Jefferson, 2004). 

Este facto sugere que, assim como as células eucariotas, as células bacterianas têm 

sistemas sensitivos de superfície que induzem sinais intracelulares fortes que geram 

alterações transcripcionais e morfológicas. Em suma, o biofilme pode ser o modo de 

multiplicação habitual para algumas bactérias, colocando-se a questão sobre o que é 

que motiva o seu crescimento na sua forma planctónica e não o contrário (Jefferson, 

2004). 
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10. Como eliminar biofilmes? Sensibilidade de Listeria aos desinfectantes 

 

A formação de biofilmes é um processo complexo regulado por diversas 

características de crescimento bacteriano, meio, substrato e superfície celular 

(Purkrtová et al., 2010). 

Nas suas pesquisas, Purkrtová et al., 2010, procuraram estudar as condições óptimas 

para a formação dos biofilmes e posteriormente a sua sensibilidade a alguns 

desinfectantes comuns no mercado. Utilizou no seu estudo duas estirpes de Listeria 

monocytogenes, ATCC 13932 e outra isolada de uma unidade industrial Lm-24, com o 

objectivo de comparar a sua aptidão para a formação de biofilmes, fazendo variar a 

composição do meio e a temperatura. Após um período de incubação de 22 horas, foi 

analisada a capacidade de cada uma das estirpes na produção de biofilmes. O 

prolongamento do tempo não provocou aumento da formação do biofilme por parte de 

nenhuma das duas estirpes a qualquer das temperaturas. 

O tipo de meio exibiu uma influência muito maior que a temperatura na formação do 

biofilme. Os vários tipos de meios variavam muito nas suas características nutritivas, 

desde um muito complexo (BHI- brain heart infusion) até um muito simples (solução 

salina fisiológica) (Purkrtóva et al., 2010). 

Para testar a sensibilidade aos desinfectantes foi utilizado apenas o isolado industrial 

que apresentou a maior formação de biofilme. 

Foram testados três desinfectantes (QuadroVIII), uma mistura de NaClO e NaOH, 

utilizado na indústria e a nível doméstico; uma mistura de etanol e propanol, muito 

utilizado na indústria dos lacticínios; e sais de amónia quaternária, aprovada para a 

indústria alimentar. Utilizando várias combinações de concentrações e de tempos de 

actuação foram testadas três situações: A – determinação do impacto dos 

desinfectantes no biofilme após um determinado período de tempo; B – viabilidade das 

células do biofilme após o tratamento com o desinfectante; C – influência dos 

desinfectantes sobre as bactérias na sua forma planctónica. 

Em relação à viabilidade do biofilme após o tratamento com os desinfectantes 

adequados, foi possível concluir que após o tratamento com a solução de propanolol + 

etanol o biofilme voltou a aparecer passadas 22 horas, com a mesma intensidade ou 

mesmo maior que o anterior. O último ensaio foi com as células na sua forma 

planctónica e foi evidente que as células que foram tratadas com os desinfectantes 

num período de tempo menor, possuem maior capacidade de formação de biofilmes 

quando transferidas para o meio adequado. No caso de um tratamento de 5 minutos, 

quanto maior a concentração de desinfectante, maior a capacidade de formação de 

biofilme. 
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A mistura de etanol + propanolol demonstrou apenas um pequeno efeito na viabilidade 

e na estrutura do biofilme com um período de tempo de 30 minutos, nas 

concentrações utilizadas.  

O crescimento do biofilme com as células que sofreram a acção do NaClO + NaOH 

nos períodos de 5 e 10 minutos levou a um decréscimo do seu crescimento 

subsequente em cerca de 20%, após 22 horas de incubação nas condições 

adequadas em comparação com as células de biofilme que não sofreram qualquer 

tratamento. Até o tratamento mais longo, 30 minutos, não causou grande decréscimo 

na formação de biofilme após o tratamento. As células planctónicas foram 

severamente afectadas na sua capacidade de formar biofilme após este tratamento. 

Os compostos de amónia quaternária foram os que apresentaram maior capacidade 

de destruir as bactérias, tanto no biofilme como na sua foram planctónica, e 22 Horas 

após o tratamento com este produto não se verificou qualquer formação de biofilme. 

Em conclusão a duração do tratamento não se verificou ser o factor determinante na 

eficácia de um produto, mas sim a concentração em que este se encontra. 

Determinaram também que as concentrações eficazes dos compostos de amónia 

quaternária foram de 500 mg/l para as células no biofilme, e de 125 mg/l para as 

bactérias na sua forma planctónica. Isto comprova que as bactérias que incorporam o 

biofilme possuem uma sensibilidade menor aos desinfectantes do que  as bactérias na 

sua forma planctónica (Pukrtóva et al., 2010). 

A estirpe utilizada de Listeria monocytogenes demonstrou ser 1000 vezes mais 

resistente aos compostos de amónia quaternária em biofilme do que na sua forma 

planctónica. E para existir uma completa destruição de todas as células vivas no 

biofilme é necessário uma concentração de 10 g/l e um período de aplicação de 30 

minutos (Romanova et al., 2007; citados por Purkrtová et al., 2010). 

Esta resistência pode ser devida não apenas à difusão dificultada dos desinfectantes 

no biofilme ou ao efeito protector da matriz extracelular, mas também devido ao 

diferente estado fisiológico das células que compõe o biofilme devido a uma expressão 

génica específica, diversa da que ocorre nas células na forma planctónica (Pukrtova et  

al., 2010). 

Os biofilmes podem ser, pelo menos parcialmente removidos fisicamente, por exemplo 

por fricção com um esfregão. Contudo, devido ao grande poder de adesão dos 

biofilmes às superfícies, este método pode não ser totalmente eficaz. A escolha dos 

desinfectantes, da sua concentração e do tempo de acção são portanto essenciais na 

destruição dos biofilmes. É de salientar, por último, que se deve ter em conta a 

resistência dos diferentes microrganismos aos diferentes desinfectantes, quando se 

planificam as acções de desinfecção numa unidade industrial (Purkrtová et al., 2010). 
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Quadro VIII – Listas dos desinfectantes testados, suas concentrações e tempos de 

acção (Fonte: Purkrtová et al., 2010). 

 

Composto Concentração 

recomendada  

Concentração 

testada 

Tempo de 

tratamento 

NaCl (min. 5%) + 

NaOH (min. 2%) 

1:10 em água = 1x 2x; 1x; 0,5x; 0,25x 5, 10, 30 

Propanolol (20-

30%) + etanol (30-

50%) 

Sem diluição = 1x 1x; 0,5x; 0,25x; 

0,125x 

5, 10, 30 

Sais de amónia 

quaternária 

0,5 – 40 g/l 1000, 500, 250, 125 

mg/l 

1, 5, 10, 30 

 

11. Resistência a antibióticos 

 

As primeiras estirpes de Listeria monocytogenes resistentes a antibióticos foram 

descritas e isoladas em 1988 por Poyart-Salmeron e colaboradores. Foram isoladas a 

partir de amostras de sangue e líquido cérebro-espinhal de um paciente de 85 anos, 

que padecia de uma meningo-encefalite. O paciente foi tratado com amoxicilina (10 

g/dia) e co-trimoxazole (trimetropim-sulfametoxazole) (2 g/dia), por via endovenosa, 

durante 13 dias sem melhorias do seu estado clínico, vindo a falecer (Poyart-Salmeron 

et al., 1990). A estirpe isolada pertencia ao serotipo 4b e era resistente a cloranfenicol, 

eritromicina, estreptomicina e tetraciclinas (Poyart-Salmeron et al., 1990). Os autores 

deste trabalho confirmaram mesmo que a multirresistência que se observou naquela 

estirpe estava ligada à presença de um plasmídeo auto-transferível, que teria tido 

origem em estirpes de Enterococcus. 

 

Charpentier e Courvalin, (1999) estudaram o mecanismo de aquisição de resistências 

primárias e secundárias a antibióticos por Listeria spp., focando o seu trabalho em três 

elementos genéticos móveis: plasmídeos auto-transferíveis e mobilizáveis e 

transposões conjugativos. A resistência a tetraciclinas também resultou da aquisição 

de genes transportados por plasmídeos auto-transferíveis ou por transposões 

conjugativos com origem em Enterococcus. 

Morvan et al., (2010), analisaram a prevalência de resistências adquiridas em estirpes 

de Listeria monocytogenes isoladas de pacientes humanos entre 1989 e 2007, que 

não estavam epidemiologicamente ligados e que tinham sido já tipificados.  
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Determinaram a susceptibilidade de Listeria monocytogenes a um painel de 23 

antibióticos (penicilina G, amoxicilina, ampicilina, imipenem, cefoxitina, tetraciclina, 

eritromicina, clindamicina, ácido nalidixico, moxifloxacina, levofloxacina, ciprofloxacina, 

kanamicina, streptomicina, gentamicina, rifampin, vancomicina, sulfonamidas, 

trimetroprim, fosfomicina, cloranfenicol, linezolide e ácido fusídico). 

De entre as 4668 estirpes clínicas de L. monocytogenes testadas, detectaram 61 

(1,27%) resistentes a pelo menos um antibiótico clinicamente relevante segundo os 

“breakpoints” recomendados pelo “European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing” (EUCAST). 

Ao compararem a CMI50 de Listeria monocytogenes para aminopenicilinas entre 

1926-1988 e 1989-2007 concluíram que actualmente a dose mais que duplicou em 

comparação com as primeiras estirpes dos primeiros isolamentos. Além disso, o 

número de estirpes com CMI superior a 1g/ml aumentou desde 1989, enquanto 

estirpes com CMI superior a 2g/ml não tinham sido observadas antes de 1988. 

Embora este aumento da CMI já ter sido descrito em estirpes ambientais, os autores 

observaram um aumento semelhante nas estirpes isoladas em humanos em França 

desde 1926 (Morvan et al., 2010). 

As resistências adquiridas por Listeria monocytogenes, isoladas de pacientes 

humanos, não têm, por enquanto, qualquer consequência clínica, devido ao facto de 

não interferir com os antibióticos de primeira linha usados no tratamento de listeriose. 

Contudo, a transferência de genes que conferem resistências de outras bactérias e o 

recente aumento do CMI das aminopenicilinas enfatizam a necessidade de uma 

vigilância mais activa e contínua da susceptibilidade de Listeria monocytogenes aos 

antibióticos (Morvan et al., 2010). 

Zhang et al., (2007), procuraram caracterizar Listeria monocytogenes após isolamento 

em alimentos PC recolhidos em estabelecimentos comerciais de venda a retalho, em 

Washington, EUA. A bactéria foi isolada a partir de 167 amostras de vários géneros 

alimentícios (APC), incluindo 91 de carnes, 26 de carcaças de frangos criados 

convencionalmente, 45 de carcaças de frangos criados organicamente, 3 de vegetais 

frescos produzidos convencionalmente e 2 de vegetais frescos produzidos de forma 

biológica.  

Os resultados obtidos nos testes de sensibilidade aos antibióticos mostraram que os 

167 isolados eram todos resistentes ao ácido nalidíxico; a resistência à ciprofloxacina 

foi encontrada apenas em três isolados obtidos a partir de fiambre fumado, carne de 

frangos criados organicamente e em alface, correspondendo a 1,8% de todos os 

isolados; todas as estirpes resistentes à tetraciclina foram encontradas em produtos 

cárneos PC (8,4%), sendo 73 % dos isolados resistentes à sulfonamida; resistências a 
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pelo menos dois antibióticos foram encontradas em 137 estirpes (82%), e foi isolada 

uma estirpe com uma tripla resistência, á ciprofloxacina, ácido nalidíxico e 

sulfonamidas. 

 

12. Listeria monocytogenes em produtos cárneos 

 

Ao longo dos anos são muitos os estudos sobre a presença e a capacidade de 

multiplicação de Listeria monocytogenes em produtos cárneos. Tal facto, e analisando 

os resultados apresentados por muitos dos autores, é de facto um assunto da maior 

preocupação. 

No seu estudo, Vitas, Aguado e Garcia-Jalon, (2004), estudaram a ocorrência de 

Listeria spp. em diferentes pontos da cadeia de processamento dos alimentos e em 

vários géneros alimentícios. Utilizaram amostras recolhidas em estabelecimentos 

comerciais de venda ao público ou de unidades industriais da região de Navarra (Norte 

de Espanha) num período de 4 anos. Os produtos analisados incluíam: produtos crus 

(carne, peixe e leite); produtos processados que seriam submetidos necessariamente 

a um tratamento térmico antes do consumo (vegetais congelados); e APC (salmão 

fumado e produtos cárneos cozinhados). Para esse estudo foram recolhidas 3.685 

amostras, das quais, 995 correspondiam a produtos crus/frescos, 1.750 a vegetais 

congelados, 841 a APC e 99 a queijos frescos. 

O método analítico utilizado pelo autor é semelhante ao recomendado pela Norma ISO 

11290, de 1998. Listeria monocytogenes foi isolada em 307 amostras. Listeria innocua 

(13%) e Listeria monocytogenes (8,3%) foram as espécies mais extensivamente 

distribuídas. Por outro lado Listeria grayi e Listeria ivanovii foram apenas isoladas em 

produtos lácteos. O autor afirma que as contaminações cruzadas por mais de uma 

espécie de Listeria spp. são frequentes e que a “combinação” de espécies mais 

frequentemente isolada é L. innocua + L. monocytogenes. Estas contaminações 

cruzadas foram encontradas essencialmente nos produtos crus/frescos.  

Nos produtos crus/frescos a ocorrência de Listeria spp. foi alta (63% em carne de vaca 

e porco e 76% em carne de aves). Do mesmo modo a maior frequência de Listeria 

monocytogenes foi detectada nestes produtos (34,9 e 36,1% respectivamente). Por 

outro lado as amostras de leite cru revelaram níveis de contaminação baixos, com 

6,8% no leite de vaca e 3% no leite de ovelha. 

O enorme grupo dos vegetais congelados foi o menos contaminado, com apenas 31 

das 1750 amostras processadas a ser positiva para Listeria monocytogenes (1,8 %) 

mas com uma maior frequência de outras espécies de Listeria spp (10,4%). 
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No que diz respeito aos APC a maior frequência de Listeria monocytogenes foi 

encontrada no salmão fumado em que 41% foram positivas para Listeria spp. e 28% 

para Listeria monocytogenes. Este foi o único caso em que a ocorrência de Listeria 

monocytogenes, foi superior à Listeria innocua. Nos produtos cárneos PC a frequência 

encontrada de Listeria spp foi de 18,3% e 13,3% para carnes cozinhadas e curadas 

respectivamente.  

Num estudo efectuado na Bélgica, Uyttendaele, De Troy e Debevere, (1999), 

analisaram predominantemente produtos cárneos PC. O ensaio incluía 824 amostras 

de carnes cruas e 3405 de carnes cozinhadas (antes e depois do corte), 874 de 

saladas contendo maionese (fiambre, frango, peixe e camarão) e 842 de refeições 

prontas a serem consumidas. Todas as amostras foram recolhidas de uma grande 

cadeia de supermercados na Bélgica. O método analítico foi o recomendado na Norma 

ISO 11290, de 1998. Com o intuito de perceber a importância e o nível da 

contaminação inicial os autores realizaram análises para pesquisa em 25 g, mas 

também pesquisa em 0,1 g. Ambas as amostras foram incubadas a 30ºC durante 24 

horas.  

Os autores isolaram Listeria monocytogenes em vários tipos de produtos cárneos 

processados: carnes cozinhadas (4,9 %), carnes cruas curadas (13,71 %), saladas 

(21,28%), refeições PC (11,70%).  

Durante o seu processo produtivo as carnes cozinhadas são submetidas a um 

aquecimento que elimina ou diminui a contaminação por Listeria monocytogenes. A 

presença da bactéria em carnes cozinhadas ocorre muito provavelmente após o seu 

processamento térmico, facto que é patente na maior incidência de Listeria 

monocytogenes após o corte (6,65%) em comparação com a encontrada antes do 

corte (1,56%). É portanto necessário prevenir a contaminação das peças na fase do 

corte. Alguns produtos cárneos cozinhados são preparados a partir de carne picada 

(“paté”, “frankfurters”) exigindo uma maior manipulação durante o processamento dos 

ingredientes, e em comparação com os produtos que são processados em peças 

inteiras (Fiambres) (3,96%), apresentaram uma frequência superior de Listeria 

monocytogenes (6,14 %).  

A bactéria foi detectada em todos os produtos cárneos processados (cozinhados, crus 

curados, saladas de frango e de carne e refeições prontas) mas na sua generalidade 

em teores inferiores a 10 ufc/g. As saladas de peixe e de camarão foram outros dos 

veículos identificados com uma frequência de 27,34%. Neste grupo de produtos a 

contaminação foi muitas vezes superior a 10 ufc/g . 

Segundo os autores, devido à sua natureza ubiquitária, teores baixos de Listeria 

monocytogenes em produtos cárneos PC podem ser tolerados. Contudo a população 
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de risco deve ser informada acerca dos potenciais perigos inerentes ao consumo de 

produtos contaminados, mesmo que num nível muito baixo, devido à alta taxa de 

mortalidade que caracteriza a listeriose. 

A presença de Listeria monocytogenes geralmente não é aceite em alimentos cujo 

processamento tecnológico possua um mecanismo químico/físico capaz de 

supostamente eliminar a bactéria. Por outro lado, a presença da bactéria pode ser 

tolerada, até determinadas concentrações em alimentos que não sofreram qualquer 

tipo de tratamento na sua produção e que a multiplicação da bactéria para valores 

superiores a 100 ufc/g (limite legalmente permitido), não acontecerá durante o período 

de vida útil do produto. 

Vários meios de preservação, incluindo temperatura, pH, aW, lactatos e outros ácidos 

orgânicos podem ser controlados para promover a diminuição da capacidade de 

multiplicação do agente nos géneros alimentícios (Norrung et al., 1999), mas mesmo 

assim é difícil para as autoridades estabelecerem de forma definitiva se um 

determinado género alimentício é seguro em relação à multiplicação da bactéria. 

Nestes casos as autoridades devem assumir que os alimentos são capazes de permitir 

a multiplicação da bactéria, a não ser que existam evidências científicas próprias que 

comprovem o contrário (Norrung et al., 1999). É da responsabilidade do operador do 

sector alimentar comprovação de que o alimento em questão possui características 

(do seu processo produtivo ou intrínsecas ao produto) que permitem garantir a não 

multiplicação de Listeria monocytogenes. Se a bactéria for encontrada em alimentos 

com características óptimas para permitir o seu crescimento e com um prazo de vida 

útil extenso, então as autoridades podem promover a recolha dos lotes do produto e a 

proibição da sua venda (Norrung et al., 1999).  

No seu estudo os autores analisaram os resultados das análises efectuadas pelos 

serviços oficiais dinamarqueses, durante os anos de 1994 e 1995. Foram recolhidas 

2.010 amostras para pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes. As amostras 

eram de várias origens, 343 de carne fresca, 772 de produtos cárneos tratados pelo 

calor e que ainda iam ser submetidos a manipulação pelo consumidor, 328 de carne 

preservada mas não tratada pelo calor (i.e. fumada, curada, seca, salgada); 232 de 

peixe fresco e 335 amostras de peixe preservado mas não submetido a qualquer 

tratamento pelo calor.  

Nos produtos PC (carne e peixe) foram analisadas 1.435 amostras, das quais 1,3% 

apresentaram teores de Listeria spp. superiores a 100 ufc/g. Das carnes cruas 

analisadas 12,3% foram superiores a 10 ufc/g e 3,6% apresentando valores superiores 

a 100 ufc/g, teores apenas encontrados em carne picada (Quadro IX). O autor 
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classificou o caso de notável, visto a carne picada possuir um prazo de vida útil muito 

reduzido (de 24 horas segundo a legislação local). 

 

Quadro IX – Resultados de um estudo de pesquisa e contagem de Listeria 

monocytogenes na Dinamarca (Fonte: Norrung et al., 1999) 

 Numero de 
amostras 
positivas em 
25 g 

Numero de 
amostras 
entre 10 e 
100 ufc/g 

Numero de 
amostras 
superiores a 
100 ufc/g 

Numero de 
amostras 
analisadas 

Peixe conservado 
(sem tratamento 
térmico) 

35 (10,8%) 11 (3,3%) 6 (1,8%) 335 

Carne conservada 
(sem tratamento 
térmico) 

77(23,5%) 6 (1,8%) 2 (0,6%) 328 

Carnes tratadas 
termicamente 

45(5,0%) 12 (1,5%) 11 (1,4%) 772 

Sub-total 
 

157(11,9%) 29 (2,0%) 19 (1,3%) 1435 

Peixe fresco 
 

33 (14,2%) 6 (2,6%) 1 (0,5%) 232 

Carne fresca 
 

106 (30,9%) 30 (8,7%) 12 (3,6%) 343 

Total 
 

296 (14,7%) 65 (3,2%) 32 (1,6%) 2010 

 

A elevada frequência de Listeria spp. em carne fresca pode ser devida à sua má 

qualidade higiénica (Norrung et al., 1999). 

Nos produtos cárneos conservados a taxa de ocorrência de L.m. foi de 23,5%. 

Contudo, destes produtos, apenas 1,8 % apresentava níveis de contaminação entre 10 

e 100 ufc/g., enquanto apenas 0,6 % tinham mais de 100 ufc/g. 

Em contraste com as carnes conservadas, nas carnes processadas pelo calor a taxa 

de ocorrência de apenas 5 % para Listeria monocytogenes, mas em 1,4% dos 

produtos deste grupo verificou-se um teor de contaminação superior a 100 ufc/g. O 

resultado sugere, segundo o autor, que a eliminação da microflora competitiva através 

do calor propicia o desenvolvimento posterior da bactéria. 

Na Dinamarca, todos os anos são recolhidas 8000 amostras de géneros alimentícios 

para uma pesquisa quantitativa de Listeria monocytogenes. Os produtos mais 

frequentemente analisados são: carnes PC; refeições PC à base de carne, vegetais e 

maionese (Norrung et al., 1999). 
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Em 1997, 90,2 % das amostras possuía Listeria monocytogenes em níveis inferiores a 

10 ufc/g. No mesmo ano, 9,5 % das amostras continha um nível entre 10 e 100 ufc/g 

de Listeria monocytogenes, enquanto que 0,3% das amostras continham mais de 100 

ufc/g. Para o ano de 1998 os números correspondentes foram de 91,3% (inferior a 10 

ufc/g) 8,3% (entre 10 e 100 ufc/g) 0,4% (superior a 100 ufc/g) (Norrung et al., 1999).  

O conjunto das ocorrências de Listeria monocytogenes nas amostras analisadas em 

1997 e 1998 não deve ser comparado com os determinados em 1994, visto que os 

produtos considerados e a sua categoria específica não são iguais. Em 1994 o ensaio 

incluía produtos com um tempo de vida útil muito longo, enquanto que a maior parte 

das amostras incluídas nos ensaios de 1997 e 1998 eram amostras com um tempo de 

vida útil muito curto ou que tinham sido processadas no retalho.  

 

Quadro X – Resultados de um estudo de pesquisa e contagem de Listeria 

monocytogenes na Dinamarca em 1997 e 1998 (adaptado de Norrung et al, 1999) 

 

Contudo se compararmos o número de amostras que excedem o limite legal de 100 

ufc/g nos géneros alimentícios comuns aos dois ensaios existem diferenças evidentes. 

Enquanto que 1,3% das amostras (carnes processadas pelo calor; carne e peixe 

 Numero de 
amostras 

Amostras 
abaixo de 10 
ufc/g (%) 

Amostras entre 
10 e 100 ufc/g 
(%) 

Amostras 
acima de 100 
ufc/g (%) 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 

Carnes tratadas 
termicamente, que 
ainda serão 
manipulados 

3180 3629 92,2 89,9 7,6 9,6 0,2 0,5 

Carnes 
conservadas (não 
tratadas 
termicamente) 

132 225 85,6 83,6 13,6 14,7 0,8 1,8 

Peixe conservado 
(não tratado 
termicamente) 

105 177 76,2 78,5 21,0 21,5 2,9 0,0 

Sub-total 3417 4031     0,3 0,6 

Vegetais inteiros ou 
fatiados 

182 168 87,4 64,9 12,1 34,5 0,5 0,6 

Maionese  1559 2172 94,4 95,3 5,2 4,2 0,4 0,5 

Queijos 37 36 62,2 100,0 37,8 0,0 0,0 0,0 

Refeições PC 2565 1296 86,7 94,6 13,2 5,4 0,1 0,0 

Total 7760 7703 90,2 91,3 9,5 8,3 0,3 0,4 
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conservados) no rastreio de 1994 estavam contaminadas com mais de 100 ufc/g de 

Listeria monocytogenes, os valores para os mesmos produtos no plano de 1997 e 

1998 foram de 0,3 e 0,6 respectivamente. Estes resultados sugerem que os APC à 

base de carne ou peixe com um prazo de vida comercial útil mais extenso têm uma 

maior probabilidade de possuir a bactéria em níveis superiores aos desejáveis (100 

ufc/g). 

No Brasil, Barros et al., (2007), descreveram a presença de Listeria monocytogenes 

em carne de vaca e procuraram identificar os pontos de contaminação nas unidades 

de processamento (retalho e matadouro).  

A legislação brasileira não estabelece limites de segurança para as contaminações por 

Listeria monocytogenes, e os autores procuraram verificar a presença da bactéria em 

produtos de carne de vaca e outras carnes, determinando quais os pontos críticos do 

processamento e quais as estirpes envolvidas. Foram seleccionadas 10 

estabelecimentos de venda a retalho e 1 matadouro nos quais foram colhidas 

amostras em diferentes pontos.  

No que diz respeito às superfícies e equipamentos, as amostras foram recolhidas com 

zaragatoas esterilizadas, por friccão de uma área delimitada da superfície em questão. 

Para as amostras de carne de vaca e para salsichas frescas colheram-se amostras de 

200 g e 5 g cada, que foram utilizadas para análise microbiológica. 

No total, os autores realizaram, para os estabelecimentos de venda a retalho, 400 

análises distribuídas em: 133 em equipamento, 52 em instalações e 215 em produtos 

finais. 

No matadouro as amostras foram adquiridas do seguinte modo: 15 no equipamento, 

13 nas instalações e 10 em produtos finais. O género Listeria spp. foi isolado em 167 

amostras (38,1%), sendo mais frequente nas amostras nos estabelecimentos de 

venda a retalho (39,8 %) do que no matadouro (21,1 %).  

Nos estabelecimentos de venda a retalho Listeria spp. foi isolado em 72  amostras de 

equipamento (54,1%), 19 de instalações (36,5%)  e 68 de produtos finais (31,6%). As 

amostras que apresentaram uma maior taxa de ocorrência de Listeria spp. foram  as 

colhidas nas picadoras de carne, facas de corte, caixas de plástico, enchedores de 

salsichas, suporte de madeira para utensílios, salsichas frescas e carne de vaca 

picada.  

No matadouro o género Listeria spp. foi isolado em 4 amostras de equipamento 

(26,7%)  e 4 das instalações (30,8%). As amostras que apresentaram frequências 

mais elevadas de Listeria spp. foram as picadoras, as facas de corte, o pavimento e os 

suportes para os utensílios. Não se isolou nenhuma espécie do género Listeria spp. 

nos produtos provenientes do matadouro.  



 42 

No decorrer do rastreio os autores procederam à identificação da espécie. Nos 

estabelecimentos de venda a retalho as espécies encontradas foram: L. 

monocytogenes (13,2%), L.innocua (77,4%), L seeligeri (1,3%), L. welshimeri (7,5%) e 

L.grayi (0,6%). No matadouro todos os isolados foram de Listeria innocua. As caixas 

de plástico e as picadoras representaram fontes de contaminação importantes nos 

estabelecimentos de retalho, assim como as facas de corte. Outra fonte de 

contaminação importante foram os pavimentos do estabelecimento. Todos estes 

pontos podem representar papéis fulcrais na contaminação do produto final. O 

aparecimento em grande escala de uma espécie não patogénica como Listeria 

innocua não deve ser subestimado. Seeliger e Jones, 1986 (citados por Barros et al., 

2007) afirmaram que a presença de qualquer espécie de Listeria num ambiente 

específico pode indicar a presença de outras especies, incluindo Listeria 

monocytogenes. Listeria innocua é portanto um óptimo indicador da presença desta 

bactéria. Devido a uma possível contaminação cruzada a presença de Listeria spp. e 

de Listeria monocytogenes em carnes pode afectar a segurança de outros produtos do 

mesmo estabelecimento. A implementação de um eficaz plano de higienização é de 

soberana utilidade e necessidade, especialmente em estabelecimentos de venda a 

retalho, assim como a utilização e cumprimento dos limites para Listeria 

monocytogenes em produtos cárneos. 

No que diz respeito a Portugal, Mena et al., (2004), efectuaram um estudo para avaliar 

a ocorrência de Listeria monocytogenes em alguns produtos apresentados para venda 

ao consumidor em vários estabelecimentos comerciais portugueses. Neste estudo 

foram recolhidas 1035 amostras de vários géneros alimentícios, no período de Janeiro 

de 2000 e Setembro de 2001. As amostras eram provenientes de produtores 

portugueses e retalhistas, e transportadas para o laboratório à temperatura adequada. 

As amostras de carne e peixe frescos foram analisadas no dia da sua chegada ao 

laboratório, enquanto que as restantes eram analisadas 1-5 dias após a sua recolha, 

mas sempre conservadas à temperatura recomendada e nunca depois do prazo de 

vida útil. A taxa de ocorrência de Listeria monocytogenes em carne vermelha crua 

(17,7%), carne de frango crua (60%), leite cru (16,7%), peixe cru (12%) e em vegetais 

congelados reflecte de facto a ubiquidade da bactéria (Quadro XI). É também de 

salientar que a presença da bactéria nestes produtos não é de extrema preocupação e 

importância. Não são na sua maioria APC, o que significa que no seu processamento 

até adquirirem a sua forma final ou antes do seu consumo já na posse do consumidor, 

serão submetidos a temperaturas elevadas, com efeito sanificador. 
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A pasteurização é um método eficaz de eliminação da bactéria (Norrung et al., 2000; 

citado por Mena et al., 2004), sendo de esperar que a confecção culinária, seja 

igualmente eficaz na inactivação do agente.  

 

Quadro XI – Natureza e resultados das amostras analisadas. Fonte: de Mena et al., 

2004) 

Tipo de amostra Número de 
amostras 

Amostras 
positivas 

Frequência de 
isolamento (%) 

Courgette fatiada congelada 106 18 17,0 

Broculos congelados 37 6 16,2 

Beringela congelada 37 0 - 

Pimentos verdes congelados 31 7 22,6 

Ervilhas congeladas 27 4 14,8 

Pimentos vermelhos congelados 33 0 - 

Leite cru 6 1 16,7 

Leite pasteurizado 28 0 - 

Queijo de leite pasteurizado 371 6 1,6 

Queijo fresco 50 2 4,0 

Frango cru (músculo) 15 9 60 

Carne vermelha crua 17 3 17,7 

Fiambre 4 1 25 

Presunto 44 1 2,3 

Enchido espanhol 27 1 3,7 

Linguiça 48 0 - 

Morcela 9 1 11,1 

Peixe cru 25 3 12,0 

Marisco 8 0 - 

Farinha 27 5 18,5 

Pastelaria 73 3 4,1 

Frutos secos 12 1 8,3 

Total 1035 72 7,0 

 

O processamento utilizado na produção de alguns produtos à base de carne, pode não 

ser eficaz na destruição de Listeria monocytogenes, especialmente se a contaminação 

inicial for elevada, como foi demonstrado neste estudo pelos valores elevados de 

isolamento em carnes cruas. Em Franca verificaram-se não só contaminações 

cruzadas entre produtos crus e congelados mas também a inadequabilidade dos 
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procedimentos de limpeza e desinfecção (Salvat et al, 1995; citados por Mena et al., 

2004). 

Outro estudo realizado em Portugal obteve resultados semelhantes aos de alguns 

autores já referidos, com isolamento da bactéria em 28% das 138 amostras de 

produtos prontos a comer analisadas (Guerra, Bernardo e McLauchlin, 2001). No seu 

rastreio Guerra et al., 2001, tiveram resultados superiores em alimentos prontos a 

comer (28%) comparativamente a produtos crus (8%). Tal facto demonstra, segundo 

os autores, que a contaminação destes produtos ocorre antes da venda a retalho, e 

que estes dados devem ser tomados em consideração em futuras implementações de 

boas práticas de fabrico, nomeadamente o HACCP (Hazard Analysis Critic Control 

Point), na indústria portuguesa. 

 

13. Listeria monocytogenes em produtos à base de peixe. 

 

O salmão fumado é um APC normalmente adquirido em embalagens a vácuo e com 

um prazo de vida útil de poucas semanas em armazenamento à temperatura de 

refrigeração recomendada (Rørvik, 2000). O seu conteúdo em sal, o pH e aW estão 

normalmente dentro do intervalo que permite o desenvolvimento de Listeria 

monocytogenes (Seeliger e Jones, 1984). 

A bactéria pode desenvolver-se em produtos mantidos em ambientes refrigerados, 

podendo passar de uma contaminação inicial de 100 ufc/g para mais de 100 000 ufc/g, 

num período de 3-4 semanas (o prazo de vida útil de muitos géneros alimentícios) 

(Miettinen, 1999; citados por Gudbjornsdóttir et al, 2003). 

Weagant et al. 1988 (citados por Guyer e Jemmi, 1991) isolaram Listeria 

monocytogenes de 26% de amostras de produtos da pesca congelados e Caserio et 

al., 1989 (citados por Guyer e Jemmi, 1991) de 25 % de peixe. Jemmi, 1990 (citado 

por Guyer e Jemmi, 1991) isolou Listeria monocytogenes em 25 % das análises 

realizadas a salmão fumado. Lennon et al. 1984 (citados por Guyer e Jemmi, 1991) 

sugeriram que na origem de um surto de listeriose na Nova Zelândia estariam 

produtos da pesca crus. 

Guyer e Jemmi, (1991), procuraram, perceber o comportamento de uma determinada 

população de Listeria monocytogenes em salmão fumado ao longo de todo o 

processamento. Inocularam filetes de salmão com aproximadamente 800 g, que foram 

posteriormente submetidos a todas as condições normais de produção e de 

armazenamento: marinados, fumados a 26ºC/30ºC e armazenados a 4ºC ou 10ºC por 

um período até 30 dias. A marinagem e a fumagem não tiveram, neste estudo, 

qualquer efeito significativo no teor de Listeria monocytogenes. Do mesmo modo, após 
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a conservação a 4ºC e 10ºC durante 10 dias as concentrações mantiveram-se 

semelhantes aos níveis iniciais. Por outro lado após 20 dias de armazenamento deu-

se um grande aumento da concentração no lote que se encontrava armazenado a 

10ºC e no armazenado a 4ºC manteve-se semelhante. Até ao fim do período de 

armazenamento verificou-se um ligeiro aumento da concentração de Listeria 

monocytogenes em ambos os lotes. O autor concluiu que o processamento de salmão 

fumado não tem qualquer efeito significativo sobre os teores de Listeria 

mononcytogenes. 

Estes resultados suportam a importância da prevenção de uma contaminação inicial 

do peixe cru. Visto que a concentração de Listeria monocytogenes no produto final 

depende muito da carga bacteriana inicial, esta deve ser minimizada o mais possível. 

É também essencial, após a análise dos resultados obtidos pelo autor, a manutenção 

da cadeia do frio até ao momento da venda. A recontaminação deve ser prevenida 

pela implementação de um plano HACCP e um código de boas práticas de higiene na 

indústria.  

No seu ensaio os autores determinaram os valores referentes ao pH e aw, sendo que 

todos se encontravam de acordo com as condições de sobrevivência para Listeria 

monocytogenes segundo Seeliger e Jones, 1986. 

Produtos de peixe prontos a comer estão muitas vezes contaminados por Listeria 

monocytogenes, como demonstrado por Bem Em-barek (1994; citado por Jorgensen e 

Huss, 1998). A prevalência é de aproximadamente 10% (Cortesi et. al., 1997). 

Contudo os resultados dos estudos existentes sobre a contaminação natural nos 

produtos da pesca, nomeadamente o salmão fumado, são escassos e geralmente 

mostram pouco ou nenhum desenvolvimento bacteriano em apenas algumas amostras 

(Guyer e Jemmi, 1990; citados por Jorgensen e Huss, 1998). A prevalência de Listeria 

monocytogenes em salmão fumado foi de 34-43%. Alguma da multiplicação de Listeria 

monocytogenes decorre no peixe fumado armazenado a 5º C, o que sustém os 

resultados obtidos pelo autor na análise, no final da vida útil do produto, em que se 

verificou um aumento da carga bacteriana média existindo portanto um aumento da 

percentagem de amostras com mais de 100 ufc de Listeria monocytogenes por grama 

de produto, entre 1 e 8% (Jorgensen e Huss, 1998). 

Os seus resultados demonstram que Listeria monocytogenes é um agente 

comummente presente nos produtos da pesca e que o seu desenvolvimento se dá 

durante o armazenamento às temperaturas recomendadas. O autor sugere ainda que 

são necessários métodos para controlar o desenvolvimento da bactéria nestes 

produtos, como por exemplo: a combinação de nisina com uma atmosfera modificada 

(Nilsson et. al., 1998) e lactato (Pelroy et. al., 1994). Segundo o autor é ainda difícil, 
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senão impossível, obter uma completa eliminação da bactéria, devendo a 

preocupação maior estar focada na diminuição da contaminação para um mínimo 

possível. 

Katla et. al., (2001), estudaram a actividade da sakacina em Listeria monocytogenes, 

através da inoculação de uma cultura produtora desta bacteriocina ou pela da adição 

de uma solução da sakacina P purificada. 

As bacteriocinas produzidas pelas bactérias lácticas estão divididas em três classes, 

as classes I (Lantibioticos) e II (termo-estáveis e não modificadas) são as mais 

estudadas (Mathiesen et. al., 2005). Nos Lantibióticos o exemplo mais estudado é a 

nisina. A classe II encontra-se dividida em 3 subcategorias: IIa – “Pediocin-like” 

(semelhantes à pediocina), que possuem um efeito inibitório marcado para Listeria 

monocytogenes; IIb – bacteriocinas que necessitam de uma acção complementar de 

dois péptidos para exercer a sua acção; IIc - todos os outros não-Lantibióticos que não 

pertencem ás duas subcategorias precedentes. 

A sakacina P é uma bacteriocina da subcategoria IIa produzida por Lactobacillus 

sakei.   

Katla et. al.,(2001) inocularam salmão fumado com 105 ufc de Listeria 

monocytogenes/ml e  106 ufc de Lactobacillus sakei/ml, adicionado como uma estirpe 

produtora de sacacina. L. monocytogenes desenvolveu-se em salmão-fumado 

embalado a vácuo, aumentando 4/5 log entre o dia 0 e 14. No dia 28 as contagens 

atingiam já 8 log. A adição da sacacina preveniu o desenvolvimento inicial da carga 

bacteriana, de tal modo que as contagens de Listeria monocytogenes no dia 7 não 

foram muito diferentes das verificadas no dia 0, e encontravam-se 2 log abaixo do 

ensaio controlo ao qual não tinha sido adicionado nenhuma cultura ou substância 

capaz de condicionar o desenvolvimento de Listeria monocytogenes.  

No 21º dia após a inoculação constatou-se que todas as amostras que continham 

sacacina se encontravam ao nível da amostra de controlo, excepto para a amostra que 

continha uma dose elevada de sacacina. Porém, no 28º dia após a inoculação não se 

registou muita diferença entre qualquer das amostras.  

Nas amostras que continham Lactobacillus sakei juntamente com a sacacina 

purificada houve uma redução significativa da concentração de Listeria 

monocytogenes. Após o 28º dia de armazenamento a contagem de Listeria diminuiu 

de 103 ufc/g para 50 ufc/g. Nas amostras que continham apenas o Lactobacillus sakei 

não se verificou um desenvolvimento assinalável de Listeria monocytogenes durante o 

período de armazenamento (Katla et al., 2001).  

Cortesi et. al., (1997), estudaram a distribuição e o comportamento de Listeria 

monocytogenes em salmão fumado  armazenado a 2 e 10 ºC. Todas as 165 amostras 
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foram submetidas a pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes com intervalos 

de 10 dias entre cada análise. Foram utilizados dois métodos diferentes, o método A 

para pesquisa utilizando agar PALCAM e o método B para contagem utilizando agar 

OXFORD. 

Pelo método A, Listeria monocytogenes foi isolada em 11 amostras (11%) 

armazenadas a 2º C e em 9 amostras (13,8 %) armazenadas a 10º C.  

Pelo método B isolou-se L. monocytogenes em 12 amostras (12%) armazenadas a 2º 

C e em 6 (9,2%) armazenadas a 10º C; as contagens foram >1100 ufc/g numa 

amostra a 2º C e 15, 20, 290 e 1100 ufc/g em amostras conservadas a 10ºC e <10 

ufc/g nas restantes. 

Em 12 amostras (18,4%) apenas foi possível isolar Listeria monocytogenes pelo 

método B (Contagem). Por isso, no total, Cortesi et. al., (1997), determinaram que um 

total de 32 amostras estavam contaminadas. 

Os valores de aW e o pH encontravam-se dentro dos parâmetros compatíveis com o 

desenvolvimento da bactéria. 

As características sensoriais do produto mantiveram-se inalteráveis até ao 40º dia 

após embalagem a vácuo para o caso das amostras conservadas a 2ºC. Só depois do 

50º dia se notou algum cheiro a “azedo”, cheiro esse que veio a piorar ao longo das 

análises subsequentes. Para as amostras conservadas a 10º C verificou-se alteração 

das características sensoriais após o 20º dia. 

Concluindo, o autor afirma que a bactéria foi isolada em 19,3% das amostras, mas 

estes resultados diferem dos normalmente apresentados na literatura sobre o tema. A 

utilização de dois métodos diferentes para cada análise demonstrou portanto uma 

maior sensibilidade. Caso se considerem os métodos em separado as percentagens 

de isolamento seriam de 9,2 e 13,8%, o que se aproxima dos 10% referidos noutros 

estudos. 

 

13.1 Efeito da fumagem no pescado sobre Listeria monocytogenes 

 

Rørvik, (2000), estudou o efeito do processo da fumagem numa população de Listeria 

monocytogenes. Segundo um estudo, já citado previamente, a fumagem a frio não 

possui qualquer acção contra Listeria monocytogenes, mas segundo Rorvik et al., 

1995 (citados por Rørvik, 2000) numa sala de fumagem de peixe, foi isolada Listeria 

monocytogenes após todos os passos do processamento excepto após a fumagem e 

antes de uma futura manipulação. Foram recolhidas amostras de salmão, previamente 

salgado, antes de entrar na câmara de fumagem. Foram retiradas aliquotas das 

amostras logo após a abertura da câmara, no fim do processo de fumagem, e feita 
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pesquisa de Listeria monocytogenes no dia seguinte e uma semana após 

armazenamento a 4ºC em sacos de plástico selados. 

O seu estudo envolvia cinco condições de fumagem com um intervalo de temperaturas 

entre 19 – 22ºC e tempos de exposição variando entre 3 e 10 horas. De entre as 200 

amostras recolhidas antes da fumagem, 108 (54%) foram positivas para Listeria 

monocytogenes, e onze dessas amostras tinham um teor de Listeria monocytogenes 

entre 10 – 300 ufc/g. Das 200 amostras analisadas após a fumagem registaram-se 19 

amostras positivas, sendo que todas possuíam um teor inferior a 10 ufc/g. 

O autor conclui que os resultados mostram que o processo da fumagem a frio possui 

acção contra Listeria monocytogenes. A bactéria foi identificada em duas amostras 

após fumagem e após uma semana de armazenamento, o que indica que, pode não 

existir “destruição” das bactérias, visto estas terem “recuperado” após um período de 

tempo em refrigeração. 

A fumagem a quente é efectuada numa combinação tempo/temperatura que se espera 

ser bactericida, facto que Jemmi e Keusch (1992) (citados por Rørvik, 2000) 

comprovaram utilizando uma temperatura de 65º C durante 20 minutos, e confirmando 

a ausência da bactéria depois do processo e mesmo após armazenamento nas 

temperaturas de refrigeração adequadas durante 20 dias. 

Os testes desafio mostram que a fumagem a frio não influencia o desenvolvimento de 

Listeria monocytogenes a temperaturas entre os 22º e 30ºC mas que influencia 

quando a temperatura se encontra entre 17,1 e 21,1ºC (Rørvik, 2000).  

Em condições normais de fumagem a frio, ocorre uma diminuição do nível de 

contaminação dos produtos por Listeria monocytogenes. A fumagem a quente parece 

eliminar a bactéria, quando o fumo é aplicado durante todo o processo de 

aquecimento. A prevenção da recontaminação posterior das amostras após a 

fumagem, a quente ou a frio, é essencial (Rørvik, 2000). 

 

13.2 Multiplicação de Listeria monocytogenes em salmão fumado 

 

Vários estudos demonstraram a capacidade de Listeria monocytogenes para se 

desenvolver durante o período de armazenamento, mesmo com inóculos de 

concentrações muito baixas (quadro XII). Os teores de Listeria monocytogenes após 

20 dias de armazenamento foram mais elevados a 8-10ºC do que a 4ºC (Guyer e 

Jemmi, 1991; Jemmi e Keusch, 1992; Rosso et al., 1996 citados por Rørvik, 2000). 

Os niveis de Listeria monocytogenes encontrados no salmão fumado são geralmente 

baixos, tendo em conta os tempos de armazenagem (Rørvik, 2000). O facto de que a 

bactéria se desenvolve mais velozmente em amostras contaminadas artificialmente do 
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que em amostras contaminadas naturalmente foi estudado e comprovado (Cortesi et 

al, 1997, Guyer e Jemmi, 1991).  

Dalgaard e Jorgensen, 1998 (citados por Rørvik, 2000) demonstraram que Listeria 

monocytogenes se multiplica mais lentamente em amostras de salmão fumado 

contaminado naturalmente do que em amostras contaminadas artificialmente, e 

também em comparação com os modelos preditivos. 

As diferenças na capacidade de multiplicação, evidente entre estirpes de 

contaminação natural e artificial, podem ser explicadas pelas lesões causadas às 

células bacterianas durante o processo de fumagem por oposição ao crescimento num 

meio selectivo (Rørvik, 2000).  

Quadro XII – Influência da temperatura na evolução de populações de L. 

monocytogenes em salmão fumado (Fonte: Rørvik, 2000) 

Referencia Produto Estirpe Inóculo 
ufc/g 

Temperatura de 
armazenamento 
(ºC) 

Tempo de 
armazenamento 
(dias) 

Aumento 
de L.m.  
(log10) 

Farber 
(1991) 

Salmão 
fumado 
a frio 

Scott A 100 4 15 2,4 

Isolado 
de 
camarão 

100 4 15 2,0 

Guyer e 
Jemmi 
(1991) 

Salmão 
fumado 
a frio 

SLCC 
2755 

23 4/10 30 0 

SLCC 
2755 

23000 4/10 30 2,5 

Isolado 
de 
salmão 

650 4/10 30 4,5 

Rorvik et 
al. (1991) 

Salmão 
fumado 
a frio 

NCTC 
7973 + 2 
isolados 
de 
salmão 

6 4 28 4,8 

NCTC 
7973 + 2 
isolados 
de 
salmão 

600 4 28 3,7 

Jemmi e 
Keusch 
(1992) 

Truta 
fumada 
a 
quente 

Isolado 
de truta 

450 4  20 0 

Isolado 
de truta 

450 8 – 10 20 7 

SLCC 
2755 

310 4 20 0 

SLCC 
2755 

310 8 – 10 20 7,4 

Rosso et 
al. (1996) 

Salmão 
fumado 
a frio 

ATCC 
19115 

10000 4 21 0,2 

ATCC 
19115 

16000 8 21 3,7 
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O aparecimento de elevados teores de Listeria monocytogenes em contaminações 

naturais, em algumas amostras, pode ser devido a uma recontaminação posterior à 

fumagem por células que não foram danificadas pela fumagem (Rørvik, 2000). 

Estes resultados reforçam a necessidade de evitar uma recontaminação após a 

fumagem. A congelação seria uma óptima medida na prevenção da multiplicação da 

bactéria, mas este processo é mal aceite pelo consumidor (Rørvik, 2000).  

 

14. Eficácia do método proposto pelo Regulamento (CE) nº 2073/2005 

 

O Regulamento da Comunidade Europeia nº2073/2005 que define os critérios 

microbiológicos para os géneros alimentícios determina as regras para a aplicação do 

critério de Listeria monocytogenes nos diferentes APC, sendo que nos APC 

susceptíveis de suportar a multiplicação esse limite quantitativo é de 100 ufc/g. O 

operador tem que ser capaz de provar que o seu produto não excederá aquele limite 

ao longo desse tempo. Com esse intuito são várias as alternativas, podendo o 

operador recorrer a modelos preditivos, testes de durabilidade e testes desafio. O 

método EN ISO 11290 – 2 é citado (Anonymous, 2004; citado por Besse, 2008) como 

sendo o método de referência para os critérios quantitativos do Regulamento EC 

referido para a bactéria.  

Mesmo que o método inicial de 1998 tenha sido melhorado com a introdução, em 2004 

de um Agar mais específico, Agar Listeria segundo Ottaviani e Agosti, permitindo 

seleccionar melhor as colónias de Listeria monocytogenes para confirmação, o método 

parece continuar a não ter uma sensibilidade satisfatória (Baudouin et al., 2010). Além 

disso o método não permite a elaboração de estudos de durabilidade e testes desafio 

em condições realistas quando o nível de contaminação inicial é baixo. 

Já nos anos 80 a filtração foi considerada inadequada, devido ao tempo de duração do 

processo (Peterkin e Sharpe, 1980).  

A utilização de membranas filtrantes começou nos anos 50, principalmente em 

produtos lácteos. Contudo, um relatório da “American Public Health Association” 

referiu que surgiram muitos problemas na técnica acabando por não recomendar a 

filtração como método útil para análise microbiológica de produtos lácteos. 

A técnica de filtração é descrita como um método eficaz para análise microbiológica 

em alguns produtos, como vinho, cerveja e até alguns produtos lácteos como o leite a 

manteiga e o gelado (Sharpe, Peterkin e Dudas, 1979). 

Uma das conclusões tiradas já desde o início (Sharpe et al., 1979; Peterkin e Sharpe, 

1980) da utilização da filtração como método de análise microbiológica de alimentos 

foi a orientação da membrana filtrante. No seu estudo foi evidente a influência da 
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orientação do filtro na velocidade de filtração, sendo 3 a 10 vezes mais rápida nos 

primeiros 30 segundos numa face em comparação com o outro; aumentando o rácio 

para 50 vezes nos 2 minutos seguintes. 

Através da adição de Tween 80 os autores obtiveram um melhoramento da 

filtrabilidade, principalmente no caso de leite. A filtração foi 20 a 25 vezes mais rápida 

após a adição de 1% Tween 80 a 40ºC. De referir também que a temperatura parece 

ter influência na velocidade de filtração visto ter sido 3 vezes mais rápida a 40ºC o que 

a 20ºC.  

O leite em pó desnatado reconstituído é praticamente infiltrável (Peterkin e Sharpe, 

1980), mas a digestão com tripsina a 0,01 % durante 70 minutos aumentou 

drasticamente a filtrabilidade deste produto (Sharpe et al., 1979; citados por Peterkin e 

Sharpe, 1980), contudo os autores concluem que aumentando a concentração da 

enzima não reduzia o tempo de digestão. 

Tornou-se evidente a importância da utilização da tripsina e do Tween 80 no 

melhoramento da técnica de filtração de vários produtos. No entanto surgem dúvidas 

na utilização destes reagentes devido ao efeito que estes têm sobre as células 

bacterianas. Em paralelo com este estudo os autores procuraram perceber este facto, 

e concluem que a utilização de tripsina e do Tween 80 não teve nenhum efeito nefasto 

nas estirpes estudadas (Peterkin e Sharpe, 1980).  

O melhoramento do método de contagem de Listeria monocytogenes tem sido alvo de 

um sem número de investigações, levando ao surgimento de métodos alternativos. 

Baudouin et al., (2010), propuseram a utilização de um método de filtração em 

oposição ao tradicional método proposto Norma ISO 11290, de 1998.  

Baudouin et al., (2010), desenvolveu um protocolo de filtração (Figura X) que 

contempla a análise de uma aliquota de 25 g/ml numa diluição de 1:10. Contudo, antes 

da filtração, o método proposto inclui a incubação durante 20-25 minutos num banho 

de água a 37ºC e a adição de Tween 80 a 0,83% e tripsina a 0,83% (1 ml de cada 

reagente por 10 ml de suspensão a filtrar), e só depois se procede à filtração 

propriamente dita. O tempo máximo de filtração estabelecido foi de 3-5 minutos, e 

após esse período o volume remanescente é considerado infiltrável. Para avaliar a 

exactidão do método e a filtrabilidade dos produtos foram inoculadas artificialmente 

amostras de varias naturezas: carne, peixe, vegetais e produtos lácteos.  

Todos os produtos foram filtráveis, sendo os mais facilmente filtráveis os vegetais, 

carne e peixe. O volume filtrado, num período de tempo considerado razoável (3 

minutos) foi variável, 22,1 ml para peixe, 27,8 ml nas carnes, 28,7 para os vegetais. 

Contudo, segundo os autores, mesmo nos géneros alimentícios mais difíceis de filtrar, 

foi sempre possível filtrar um volume mínimo de 5 ml. 
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Nos seus resultados os autores declaram que o método testado obteve resultados 

exactos, perto do valor real (concentração do inóculo), para quase todos os géneros 

alimentícios. De notar que a contagem das colónias de Listeria monocytogenes pode 

ser perturbada pela presença de microflora competitiva, que tornam a leitura dos filtros 

praticamente ilegível passadas 24h. 

 O método de filtração testado mostrou ser sensível, relativamente rápido (duração 

semelhante ao método proposto pelo ISO 11290-2), fácil de implementar e barato. 

Para adquirir a mesma sensibilidade não utilizando a filtração seria necessário utilizar 

150 placas com agar selectivo para cada amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV – Protocolo de filtração para análise microbiológica de alimentos, Adaptado 

de Baudouin et al, 2010 

 

Este método pode ser de extrema utilidade para a determinação precisa do limite de 

contaminação de 100 ufc/g legalmente exigido, ou ainda para a realização de testes 

Xg de amostra 
+ 

9X ml de soluto diluidor 
↓ 

Homogeneizar durante 1 min. Num saco de stomacher com poros de 280 µm 
Num saco de stomacher com poros de 280 µm 

↓ 
Colocar a suspensão num segundo saco de Stomacher e remover o volume  

para análise 
↓ 

↓ ↓ 
5+15+30 ml 1 ou 0,1 ml 

↓ ISO - 11290-1 

Adicionar 0,83% Tween 80 + 0,83% de tripsina 1/252 
Método de 
referência 

(adicionar 1 ml de cada solução por 10 ml de 
suspensão)  

↓  
Incubar  por 20-25 min a 37ºC em banho-maria  

↓  
Filtrar 5, 15 e 30 ml da suspensão tratada  

(correspondendo a volumes finais de 6, 18 e 38)  
↓  

Colocar os filtros em ALOA agar  
↓  

Incubar durante 48h a 37ºC  
↓  

Identificar se possivel 10 colónias azuis por filtro  
↓  

Incubar durante 8-24h a 37ºC  
↓  

Confirmar colónias suspeitas  
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desafio, testes de durabilidade e análise de risco quantitativa, isto obviamente para 

níveis de contaminação baixos. 

A praticabilidade do método é um dos factores mais importantes a ter em conta 

quando se escolhe um método analítico, incluindo a facilidade de utilização 

(preparação da amostra), rapidez de obtenção de resultados (tempo de espera até 

obtenção de resultados viáveis, e a possibilidade de realizar várias análises em 

simultâneo) e o custo. O método de filtração é bastante simples mas requer algum 

equipamento especifico e é mais laborioso que o método de referência. É de referir 

também que a filtrabilidade dos vários géneros alimentícios é muito variável, devendo 

cada produto ser avaliado no que diz respeito ao volume a ser filtrado em cada análise 

num período de tempo estabelecido. 

Portanto, o protocolo proposto pelo autor não pode ser aplicado uniformemente a 

todos os géneros alimentícios, devendo ser adaptado consoante a matriz a analisar, o 

que pode ser um problema num método que se quer uniforme e fácil de aplicar por 

toda a comunidade. 

 

15. Listeria monocytogenes em frigoríficos domésticos 

 

Tendo como objectivo satisfazer as exigências apresentadas pelos consumidores, com 

produtos com um prazo de vida comercial mais extenso ou produtos minimamente 

processados, o uso de refrigeração aumentou consideravelmente nos últimos anos 

(Azevedo et al., 2005). Ora, sendo Listeria monocytogenes uma bactéria conhecida 

principalmente pelo seu poder patogénico para numerosas espécies animais, a sua 

capacidade de multiplicação e sobrevivência a temperaturas de refrigeração e a sua 

constante presença em várias superfícies que entram em contacto com os alimentos, 

o controlo da temperatura das câmaras frigorificas é essencial, tanto a nível industrial 

como doméstico. A colonização de frigoríficos pela bactéria já foi demonstrada (Cox et 

al., 1989; Sergelidis et al., 1997; citados por Azevedo et al., 2005).  

O trabalho apresentado por Azevedo et al.,(2005) tinha como objectivo avaliar a 

incidência de Listeria monocytogenes em frigoríficos e caracterizar algumas das 

práticas higiénicas existentes no ambiente doméstico que podem contribuir para a 

persistência dos microrganismos patogénicos no ambiente. 

Foram analisados 86 frigoríficos domésticos, localizados em habitações privadas do 

norte do país (Porto) para pesquisa de Listeria monocytogenes. Antes de ser 

efectuada a amostragem foi feito o registo da temperatura de todos os frigoríficos, por 

meio da utilização de um termómetro digital e os proprietários foram inquiridos de 

forma simples, através de um questionário: 
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Como limpa o seu frigorífico? 

Com que frequência o faz? 

Quando o limpou pela ultima vez? 

Embala todos produtos antes de os armazenar no frigorífico? 

Quais os produtos que normalmente guarda no frigorifico sem embalagem? 

As amostras foram recolhidas com auxilio de zaragatoas em 2 locais diferentes, um de 

armazenamento de vegetais e no de armazenamento de carnes ou queijos. 

Foi isolada Listeria monocytogenes em 3 frigoríficos, Listeria innocua em 1 e Listeria 

grayi em 4. Os autores referem que devido aos meios selectivos utilizados (PALCAM e 

Oxford) não permitirem uma diferenciação muito clara das colónias das diferentes 

espécies de Listeria spp., a presença de Listeria monocytogenes pode ter sido 

subestimada no decorrer das suas análises. Os resultados obtidos salientam o risco 

de uma possível contaminação cruzada em APC. Estudos citados pelos autores (Jay, 

Comar e Govenlock, 1999; Scott, 1996; citados por Azevedo et al., 2005) revelam que 

a população, no caso Europa do Norte e Austrália, não está alertada para a possível 

presença do microrganismo e que as práticas higiénicas nos ambientes domésticos 

são muitas vezes um risco para a segurança dos alimentos (Azevedo et al., 2005). 

Não existe qualquer informação acerca do nível de informação do consumidor 

português sobre o mesmo tema. 

Embora não tenha sido estabelecida qualquer correlação entre a temperatura dos 

frigoríficos na altura da colheita e a presença de Listeria monocytogenes, os 

resultados obtidos demonstram que um número significativo dos frigoríficos 

investigados estavam a funcionar a uma temperatura que podia comprometer a 

segurança dos alimentos que neles se encontrassem armazenados. Como exemplo, 

os autores utilizaram a previsão da multiplicação de Listeria monocytogenes segundo 

o modelo preditivo “Food MicroModel”. Segundo o modelo, após 5 dias de 

armazenamento a 0-5ºC, a concentração de Listeria monocytogenes seria 103 ufc/g 

em queijo fresco com um teor de 10 ufc/g. Contudo se a temperatura for 10ºC a 

concentração aumenta para 107 ufc/g (Mena et al., 2004). 

Géneros alimentícios, particularmente produtos crus/frescos, armazenados em 

frigoríficos, frequentemente estão contaminados por Listeria monocytogenes (Mena et 

al., 2004). Se for dada oportunidade à bactéria de persistir nos frigoríficos, esta pode 

vir a ser um risco adicional à contaminação inicial do produto. Os autores concluíram 

que a população poderá não estar ciente dos riscos que acarreta armazenar géneros 

alimentícios sem qualquer protecção. Embora o número de amostras positivas seja 

muito reduzido, os autores concluem que todos os frigoríficos que foram positivos para 
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a pesquisa de Listeria monocytogenes possuíam alimentos armazenados sem 

qualquer embalagem (Azevedo et al., 2005). 

É urgente portanto a sensibilização da população para as boas práticas higiénicas com 

vista à promoção da segurança dos géneros alimentícios a nível doméstico (Azevedo 

et al., 2005). 
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CAPITULO II  
 
Pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes em alimentos prontos para 

consumo. 

1- Objectivos 

 

Na sequência das considerações feitas anteriormente, procurou-se isolar e quantificar 

Listeria monocytogenes em géneros alimentícios “prontos para consumo” que se 

encontram no mercado, susceptíveis de suportar o desenvolvimento da bactéria.  

Com o intuito de confirmar que os géneros alimentícios analisados possuíam as 

características necessárias para suportarem a multiplicação de Listeria 

monocytogenes, foram determinadas algumas características físico-químicas e 

procederam-se a análises microbiológicas de todas as amostras. 

As estirpes do agente bacteriano isoladas neste estudo preliminar seriam 

consideradas adaptadas, pretendendo-se que pudessem vir a ser utilizadas 

posteriormente em ensaios de durabilidade. 

 

2- Material e métodos 

2.1- Material 

 

Para a pesquisa de Listeria monocytogenes foram adquiridos 15 amostras de géneros 

alimentícios, de várias origens, num estabelecimento comercial da região da área 

metropolitana de Lisboa. No quadro XIII encontram-se resumidas as amostras que 

foram recolhidas com esse fim. Procedeu-se à leitura e registo de todas as menções 

de rotulagem incluindo ingredientes, composição e indicações de utilização.  

As amostras foram conservadas segundo as informações que se encontravam 

sugeridas no rótulo de cada embalagem, nomeadamente no que diz respeito à 

temperatura de conservação. As amostras adquiridas foram armazenadas numa 

câmara frigorífica a 4ºC, cujo controlo foi efectuado através da leitura diária dos 

mostradores da câmara. As análises foram executadas, no máximo, 2 dias após da 

recepção das amostras. 
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Quadro XIII – Amostras de géneros alimenticios “prontos para consumo” para a 

pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes 

 

2.2 Procedimento analítico 

2.2.1 Determinação do pH e aW 

 

Procedeu-se à determinação do pH e do aW das amostras recorrendo a um higrómetro 

(Rotronic-Swiss, Higroskop) e a um potenciómetro (Hanna-9025C, HI) generosamente 

colocados à disposição pelo Laboratório de Tecnologia dos Alimentos da Faculdade 

de Medicina Veterinária de Lisboa. Para tal foi colhida uma amostra de 

aproximadamente 10 g da embalagem após a colheita para pesquisa e contagem de 

Listeria monocytogenes. 

 

2.2.2 Contagem de Listeria monocytogenes 

 

Os métodos bacteriológicos utilizados na pesquisa e contagem de Listeria 

monocytogenes seguiram a metodologia descrita na Norma ISO 11290 com 

adaptações específicas aos fins deste trabalho. 

Abriram-se as embalagens assepticamente e foi colhida uma aliquota de 10 g de cada 

amostra. A sub-amostra foi colocada em saco de plástico estéril (Lab system circulater 

bags – 6141) 

Posteriormente procedeu-se à homogeneização da aliquota de 10 g, após a adição de 

90 ml de APT (Água Peptonada Tamponada – BK018HA Biokar diagnostics), em 

Stomacher (Lab Blender 400) durante 1-2 minutos. Para efeitos de contagem, 

efectuaram-se diluições decimais até 10-5 em APT, e semeou-se 0,1 ml de cada 

Géneros alimenticios  Tipo de embalagem Nº de amostras 

Bacon fatiado Atmosfera modificada 7 

Fiambre de perú 

embalado 

Atmosfera modificada 5 

Chourição fatiado Vácuo 2 

Presunto Vácuo 3 

Salada mista Atmosfera modificada 1 

Queijo de cabra/ovelha Granel 3 

Salmão fumado Vácuo 5 

Total 26 
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diluição numa placa de Petri com meio de PALCAM (Palcam Agar BK145HA – Biokar 

diagnostics). A sementeira foi feita em superfície por espalhamento. 

Para pré-enriquecimento e posterior pesquisa, a aliquota foi incubada na estufa a 37ºC 

durante 18 a 24 horas. 

 

2.2.3 Pesquisa de Listeria monocytogenes 

 

Para pesquisa de Listeria monocytogenes colheu-se, com uma ansa de plástico 0,001 

ml da cultura pré-enriquecida e realizou-se sementeira por estria em meio de PALCAM 

Agar suplementado (Palcam Suplemento BS00408 – Biokar diagnostics). 

Incubou-se a 37ºC durante 24 horas. 

 

2.2.4 Identificação do agente 

 

As culturas de isolamento foram observadas para detecção de colónias com 

características morfológicas e físicas Listeria monocytogenes compatíveis. Nestes 

ensaios existiu sistematicamente um controlo positivo, neste caso uma estirpe de 

referência de Listeria monocytogenes Scott A. 

As colónias suspeitas foram repicadas para um tubo com PCA inclinado, e incubado 

24 horas a 37ºC. No dia seguinte procedeu-se à observação das colónias na lupa em 

transiluminação obliqua incidente a 45º (luz de Henry). 

As colónias suspeitas após observação com transiluminação  foram submetidas  a 

provas bioquímicas, neste caso utilizando API Listeria (Biomerieux – BM10300). 

 

3 – Resultados e discussão 

 

Todas as amostras analisadas apresentaram resultados negativos, ou seja abaixo do 

limite mínimo de detecção da técnica utilizada que é de 0,1 ufc/g.  

Não houve qualquer resultado positivo, nem nas culturas de contagem nem nas de 

pesquisa realizada a partir dos pré-enriquecimentos. 

No que concerne aos valores de pH e de aW, todos estavam dentro dos parâmetros 

que permitem a multiplicação de Listeria monocytogenes (Gráficos III e IV).  

Embora Listeria monocytogenes seja reconhecida como agente causador de doença 

nos animais há muitos anos, o seu papel primordial no âmbito da segurança dos 

alimentos só se tornou evidente no final dos anos 80, quando a bactéria foi associada 

a surtos bem documentados (Schlech et al, 1983, citado por OIE, 2008). Nos dias de 

hoje Listeria monocytogenes é considerada um dos mais importantes agentes de 
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doenças veiculadas pelos alimentos. Muitos factos terão contribuído para a 

emergência de Listeria monocytogenes como um agente patogénico veiculado pelos 

alimentos de que se destacam: as alterações nos hábitos alimentares da espécie 

humana em que se recorre cada vez mais a APC, às alterações verificadas na 

produção de muitos géneros alimentícios, ao uso da refrigeração como meio 

privilegiado de conservação dos géneros alimentícios e também o aumento da 

população que se enquadra no grupo de risco (idosos, grávidas, recém-nascidos e 

imunocomprometidos).  

 

Gráfico III – Resultados dos valores de pH das amostras utilizadas na pesquisa e 

contagem de Listeria monocytogenes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV – Resultados de aW das amostras utilizadas na pesquisa e contagem de 

Listeria monocytogenes. 
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Nos relatórios publicados pela EFSA e pelo ECDC os produtos analisados neste 

estudo fazem parte do grupo de alimentos que invariavelmente se constata estarem 

relacionados com os surtos de listeriose recentemente reportados, facto que indiciava 

a possibilidade de alguma positividade nos trabalhos realizados. No entanto todos os 

resultados se revelaram negativos. 

Muitos estudos foram realizados nos últimos anos sobre a frequência de 

contaminações por Listeria monocytogenes em géneros alimentícios com varias 

origens. Os resultados obtidos neste estudo não são coincindentes com os obtidos por 

outros autores. Vitas et al, (2004), obtiveram percentagens de ocorrência de Listeria 

monocytogenes de 8,8 % em carnes cozinhadas PC, de 6,7% em carnes curadas PC 

e de 28% em salmão fumado. Noutro trabalho foram analisados APC cárneos onde se 

obtiveram resultados semelhantes, 4,9% em carnes cozinhadas PC, 13,71 % em 

carnes curadas PC (Uyttendaele et al., 1999). Norrung et al., (1999) tiveram resultados 

de 23,5% para produtos cárneos PC que não tinham sido submetidos a qualquer 

tratamento térmico e 5,0 % para produtos cárneos PC que tinham sido submetidos a 

tratamento térmico.  

Quanto a Listeria spp. Barros et al, (2007), isolaram o género Listeria spp. em 31,6 % 

das amostras recolhidas em produtos finais de estabelecimentos de venda a retalho. 

Em Portugal Mena et al., (2004) obtiveram resultados de 25 % para fiambre e 2,3 % 

para presunto. Di Pinto et al., (2010) recolheram amostras APC em supermercados e 

os resultados foram de 20,5% para salame e de 34,1% para salmão fumado.  

Os autores citados atestaram a positividade de uma amostra após pesquisa de Listeria 

monocytogenes em 25 g, segundo a técnica recomendada ISO-11290-1, mas fizeram 

a contagem pelo método do número mais provável. 

Neste trabalho, e devido ao facto de se tratar de um estudo preliminar e ao reduzido 

número de amostras, foi escolhido o protocolo enunciado pela norma ISO-11290-2 

para contagem de Listeria monocytogenes. A pesquisa de L. monocytogenes foi feita , 

o que não permitiu comparar directamente os nossos resultados uma vez que as 

tecnicas têm sensibilidades diferentes. A EFSA (2009) ao propor como método de 

referência para a pesquisa e contagem de Listeria monocytogenes, considera à 

partida, que a ocorrência da bactéria nos géneros alimentícios PC a analisar será 

baixa, situando-se a sensibilidade nos 5 %, o que dá a entender que para se conseguir 

encontrar uma amostra positiva, seria necessário de analisar 20. Isto não foi possível 

devido ao curto período de prazo para realizar o estudo, no entanto, dá uma ideia do 

número de amostras que é necessário analisar para encontrar uma positiva. 

Em todos os resultados apresentados pelos autores foi evidente muitas vezes o 

isolamento de algumas espécies de Listeria spp. e não directamente a espécie 
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patogénica Listeria monocytogenes. Contudo, tal facto não pode ser desprezado, pois 

como afirmado por Seeliger e Jones, 1986 a presença de uma espécie não patogénica 

do género Listeria spp. significa que estão presentes as condições para a 

multiplicação de todas as espécies do género, incluindo a patogénica Listeria 

monocytogenes.  

No presente estudo não foi possível isolar qualquer colónia suspeita de pertencer ao 

género Listeria spp.. Todas as amostras se apresentaram negativas mesmo após ter 

sido realizada a sementeira após 24h a partir do pré-enriquecimento da suspensão 

inicial. Ao analisar os dados obtidos por outros autores seria de esperar o isolamento 

da bactéria em alguma amostra, mesmo que o número de amostras não tenha sido 

elevado, e também por isso não é tão relevante a comparação dos resultados deste 

estudo com o dos autores referidos. O salmão fumado é considerado pela 

generalidade dos autores, e pela própria EFSA (2009), como uma matriz de eleição 

para o isolamento e para a multiplicação de Listeria monocytogenes. Alguns autores 

isolaram L. monocytogenes em 25% das amostras de salmão (Di Pinto et al., 2010) o 

que está em contraste com os nossos resultados. 

Um dos factores a considerar na análise dos resultados é a sensibilidade do método. 

No caso vertente após o pré-enriquecimento durante 24 h a 37ºC não foi possível 

isolar qualquer colónia suspeita, o que significa que se utilizou uma técnica que nos 

garante um limite mínimo de sensibilidade de 1 ufc/10 g, ou seja de 0,1 ufc/g.  

As amostras apresentaram os resultados de pH e aW dentro dos valores que permitem 

a multiplicação de Listeria monocytogenes, excepto algumas que tiveram valores de 

aW um pouco abaixo do limite aceitável por lei, no caso o chourição e o salmão 

fumado. Ambas as amostras se encontravam embaladas a vácuo, o que dá também 

uma indicação sobre a influência do ambiente de acondicionamento no possível 

desenvolvimento de Listeria monocytogenes nos géneros alimentícios. O vácuo 

apresenta-se como sendo a opção de maior fiabilidade a ser adoptada pelos 

industriais, visto estas embalagens possuírem uma grande capacidade de manutenção 

do valor do aW durante o tempo de vida útil do produto, pelo facto de não ocorrer 

condensação de água à superfície da embalagem, muitas vezes causada pelas 

oscilações de temperatura e humidade que se verificam durante a distribuição 

comercial, daí ser possível confirmar também a importância da cadeia de frio ao longo 

de toda a distribuição. 

Idealmente a aplicação de um Código de Boas Práticas e o cumprimento da estratégia 

estabelecida num plano HACCP poderá contribuir crucialmente para a manutenção e 

promoção da segurança dos géneros alimentícios em questão. Porém não é possível 

ignorar a utilização de aditivos alimentares pela indústria, o que é reforçado pelos 



 62 

estudos referidos anteriormente (Stekelenburg, 2003), é evidente o papel fulcral que 

os aditivos alimentares têm vindo, e virão, cada vez mais a demonstrar no controlo da 

multiplicação de microrganismos nos alimentos. A distribuição ubiquitária da bactéria 

faz com que seja praticamente impossível a sua eliminação total do ambiente durante 

o processo produtivo (Giovannacci, 1999, Zuliani et al., 2007; citados por 

Stekelenburg, 2003).  

O uso de aditivos é portanto um recurso estratégico capaz de controlar a multiplicação 

deste microrganismo patogénico. O uso de sais de ácidos, por exemplo: diminui o aW, 

baixa o pH celular e inibe enzimas (Houtsma et al., 1994, citados por Zuliani et al., 

2007). Muitos modelos preditivos utilizados hoje em dia no mercado prevêem a 

incorporação dos valores de alguns destes aditivos inibidores da multiplicação de 

Listeria monocytogenes. Por exemplo, Marc et al., 2002 (citados por Zuliani et al., 

2007) modelaram o crescimento de Listeria como função da quantidade total e 

indissociada do ácido láctico, propiónico ou acético. O modelo em causa tem em 

consideração vários factores como a temperatura o pH e a concentração dos ácidos.  

A utilização de aditivos alimentares, nomeadamente o diacetato de sódio e o lactato de 

sódio, são cada vez mais uma prática corrente na indústria alimentar. A existência de 

empresas que o promovem, e que garantem uma segurança total em variadíssimos 

géneros alimentícios através da utilização de soluções disponíveis no mercado, é um 

sinal da prosperidade que a divulgação e a utilização destes produtos tem e pode vir a 

ter. O impacto que tais aditivos têm no controlo da multiplicação de vários 

microrganismos é evidente, promovendo um alargamento do prazo de vida comercial 

útil bastante considerável. É no entanto obscuro o impacto que a sua utilização possa 

vir a ter na saúde dos consumidores. Esta é uma questão que será, inevitavelmente, 

objecto de numerosos estudos num futuro próximo.     

No caso dos 26 produtos analisados verificou-se através de rotulagem que 15 tinham 

aditivos, nomeadamente o E 326, E 362, E316 e E250, como ingredientes. Estes 

aditivos foram incorporados em 15 das amostras analisadas dos géneros alimentícios 

rastreados, não sendo conhecida a sua taxa de incorporação. A reconhecida 

capacidade de alguns destes aditivos para neutralizar Listeria monocytogenes pode 

ajudar a justificar os resultados sistematicamente negativos. 
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Capitulo III  

 

 Estudo da evolução das contagens de Listeria monocytogenes em géneros 

alimentícios prontos a comer, ao longo da sua vida útil. 

 

1 – Objectivos 

 

Nesta fase do trabalho pretende-se averiguar o comportamento de Listeria 

monocytogenes em alimentos prontos a comer, susceptíveis de permitir o 

desenvolvimento da bactéria. Para tal utilizou-se uma estirpe de colecção Listeria 

monocytogenes Scott A (em virtude de nos ensaios, anteriormente descritos, não ter 

sido isolada qualquer estirpe adaptada). Procedeu-se à contaminação artificial das 

amostras, efectuando-se um estudo longitudinal ao longo de um mês. 

 

2 – Material e Métodos 

2.1 - Materiais  

2.1.1 – Preparação das suspensões 

 

A partir de uma cultura em gelose de Listeria monocytogenes Scott A, efectuaram-se 

suspensões em Soro Fisiológico esterilizado, até se obter uma densidade óptica 

equivalente à escala de McFarland 2 (Biomerieux). 

Para efeitos de confirmação do teor de bactérias na suspensão, foram realizados 

quatro ensaios com diluições decimais e sementeira em gelose de PALCAM (0,1 ml/ 

placa). Incubou-se a 37ºC durante 24 horas. 

 

2.1.2 – Inoculação de alimentos prontos a comer 

 

Utilizou-se a estirpe de referência de Listeria monocytogenes Scott A numa 

concentração de 2 células/g de alimento, inoculadas com seringa hipodérmica (0,1 ml). 

As 3 matrizes utilizadas foram “bacon” aos cubos (200 g), embalado em atmosfera 

modificada; fiambre de peru, em atmosfera modificada (150 g); salmão fumado, 

embalado a vácuo (80 g). 

Foram adquiridas 8 embalagens de cada produto do mesmo lote, sendo 4 inoculadas 

e 4 testemunhas negativas, as quais foram sistematicamente analisadas em períodos 

de tempo estabelecidos para contagem de Listeria monocytogenes. 
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Os produtos foram conservados numa câmara frigorífica seguindo as indicações 

expressas na rotulagem, nomeadamente no que diz respeito à temperatura (inferior a 

4ºC). 

 

2.2 – Métodos  

 

Procedeu-se à contagem do número de ufc de Listeria monocytogenes em quatro 

períodos de tempo distintos; 

T0 = imediatamente após a inoculação 

T1 = 8 dias após inoculação 

T2 = 21 dias após inoculação  

T3 = 28 dias após a inoculação  

Em todas as análises foi feito, sistematicamente, um controlo negativo através da 

análise de uma amostra equivalente, não inoculada. 

Recolheu-se a totalidade do produto efectuando-se uma suspensão em APT numa 

diluição de 1:10. Realizaram-se diluições decimais até 10-4 em APT e procedeu-se à 

sementeira á superfície em gelose PALCAM, inoculando 0,1 ml de cada suspensão 

por placa de Petri. Incubaram-se as sementeiras a 37ºC durante 24 horas. Também se 

efectuaram sementeiras a partir da suspensão inicial filtrando 50 ml (5x10 por 

placa/filtro) utilizando-se filtros com 0,4 µm de porosidade. 

Da amostra para controlo negativo filtraram-se 20 ml (2 x 10 ml) da “suspensão-mãe”.  

Os filtros foram colocados sobre geloses PALCAM e incubados a 37ºC durante 24 

horas. 

O remanescente da suspensão inicial foi também incubado a 37ºC durante 24 horas a 

fim de reconfirmar as respectivas contaminações  

Procedeu-se à leitura e contagem de colónias. Os resultados obtidos foram expressos 

logaritmos e comparados com os valores expectáveis para a evolução de uma 

população de Listeria monocytogenes, utilizando como base os modelos preditivos 

existentes no mercado. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Escala de McFarland 

 

O acerto do teor de Listeria monocytogenes em suspensão de trabalho usada na 

inoculação revelou resultados consistentes mas não coincidentes com os valores 

expectados indicados na escala de McFarland (Gráfico V).  

 



 65 

    

R2 = 0,0818

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5
Ensaios

U
F

C
 

lo
g

1
0

Gráfico V – Teores reais e expectáveis de uma suspensão de Listeria monocytogenes 

em soro fisiológico segundo padrão de opacidade McFarland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Contagem ao longo do tempo de Listeria monocytogenes em “bacon”, 

fiambre de perú e salmão fumado após inoculação  

 

O grande objectivo da legislação europeia no que diz respeito à segurança dos 

alimentos é promover a máxima eficácia na protecção da saúde pública. Para atingir 

estes objectivos fundamentais a legislação comunitária estabelece alguns requisitos. 

Os onjectivos incluem a implementação de medidas de controlo higiénico e 

procedimentos dos operadores baseados no sistema HACCP em qualquer fase da 

cadeia de produção.  

Uma das maiores preocupações, no planeamento do estudo, foi encontrar um método 

que fosse mais sensível que o descrito na técnica ISO11290, de 1998.  

A filtração é por excelência o método com maior sensibilidade no isolamento e 

contagem de Listeria monocytogenes. A sua utilização está descrita desde os anos 50 

(Peterkin e Sharpe, 1980), inicialmente apenas em produtos lácteos. A filtrabilidade do 

produto foi sempre um problema, referindo os autores citados que esse facto foi uma 

das razões que levaram as autoridades na altura a não recomendar a filtração como 

método de referência para essas análises (Peterkin e Sharpe, 1980). A filtrabilidade do 

produto foi de facto um factor primordial na execução do método adoptado neste 

estudo.  

Dos autores que se dedicaram ao estudo da aplicação da utilização de membranas 

filtrantes como um método possível a adoptar na análise microbiológica de géneros 

alimentícios (Peterkin e Sharpe, 1980; Besse et al., 2008; Baudouin et al., 2010), todos 

utilizam frequentemente duas soluções para promover o melhoramento da 

filtrabilidade, o Tween 80 e uma solução enzimática de Tripsina. Estas soluções não 
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foram utilizadas neste estudo, facto que pode explicar as dificuldades de filtração 

encontradas.  

No decorrer do processo de filtração foi evidente a impraticabilidade do método devido 

a dificuldades várias. Ao longo do processo de filtração, foram filtrados 10 ml da 

suspensão inicial por filtro até perfazer 50 ml, resultando num total de 5 filtros por 

amostra. No caso do bacon segui-se esse procedimento, mas constatou-se que o 

processo se tornou muito moroso, o que faz com que a técnica não seja praticável de 

forma rotineira e sistemática. Embora moroso esse procedimento apenas foi possível 

efectuar no caso do “bacon” e do fiambre de perú, já que no caso do salmão fumado 

foi praticamente impossível filtrar 10 ml devido ao elevado tempo que demorou a filtrar 

apenas 10 ml em 1 filtro. Então, filtraram-se apenas 5ml, e por isso foram utilizados 10 

filtros e não 5 para perfazer o volume de 50 ml.  

As dificuldades de filtração ficaram-se a dever à enorme quantidade de gordura 

presente nos produtos, principalmente no salmão fumado, que interferia de forma 

evidente no processo. Mesmo após a diluição verificou-se ser quase impossível filtrar 

10 ml da suspensão inicial, sendo que a gordura provocava um rápido colapso do 

filtro, logo após os primeiros mililitros.  

As dificuldades encontradas estão de acordo com os inconvenientes referidos por 

Besse et al. (2004), afirmando que algumas amostras de salmão fumado podem 

possuir uma composição (alto conteúdo em gordura) que pode prolongar o tempo de 

filtração. Em tais casos os autores recomendam que se utilize um semeador de 

plástico esterilizado e se homogenize ligeiramente a mistura que está a ser filtrada, ou 

que se transfira a suspensão do salmão para outro saco de homogeneização e se 

volte a filtrar. Esta sugestão foi seguida numa das análises sem resultados práticos na 

redução do tempo de análise. 

Na demanda de um método muito sensível, e que permitisse apresentar resultados, foi 

também evidente que tal método, nos moldes em que foi executado não é passível de 

ser executado. 

Todos os grupos de amostras foram inoculados com uma teor microbiano muito baixo 

(1 ufc/g para o bacon e 2 ufc/g para o perú e o salmão) pois o nosso objectivo era 

estudar o comportamento de Listeria monocytogenes em géneros alimentícios PC 

inoculados inicialmente com uma carga baixa, e procurar perceber qual o período de 

tempo necessário para essa população atingir o limite legal definido em 100 ufc/g. 

Porém, nenhuma das amostras atingiu o limite, com excepção de uma das amostras 

do salmão que obteve um nível de 104 ufc (Gráfico VIII). 
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No caso do bacon verificou-se uma diminuição da carga em T2 e um aumento no T3 

de aproximadamente 1 log. No caso do bacon, que é um produto PC à base de carne, 

esperava-se que o crescimento fosse superior ao longo do tempo. 

Gráfico VI – Evolução de uma população inicial de 1 ufc/g de Listeria monocytogenes  

em “bacon” ao longo de um período de 28 dias de armazenamento a 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras de fiambre de perú foram inoculadas com 2 ufc/g, e ao longo do período 

de armazenamento e manteve-se sempre constante com ligeiras diminuições da carga 

microbiana inicial (Gráfico VII).  

Gráfico VII – Evolução de uma população inicial de 2 ufc/g de Listeria monocytogenes 

em fiambre de perú ao longo de um período de 28 dias de armazenamento a 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No salmão obteve-se uma situação improvável, e até difícil de justificar. A população 

de Listeria monocytogenes manteve-se constante em 3 análises, exceptuando no T2, 

em que se verificou um aumento drástico da população do agente (104 ufc).  
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Gráfico VIII – Evolução de uma população inicial de 2 ufc/g de Listeria monocytogenes 

em salmão fumado ao longo de um período de 28 dias de armazenamento a 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O comportamento de Listeria monocytogenes em amostras de salmão contaminado 

naturalmente é diferente do que se verifica em amostras inoculadas artificialmente, em 

que a sua multiplicação pode ser influenciada por vários factores, como a estirpe 

utilizada, os meios, o método de preparação das culturas, a concentração do inoculo e 

a flora bacteriana competitiva. Em amostras com inóculos com baixas concentrações 

de L. monocytogenes Cortesi et. al., (1997) demonstraram que Listeria 

monocytogenes se desenvolve com maior rapidez em amostras de salmão que se 

apresentem em melhores condições higiénicas.  

Um dos desafios mais motivantes deste estudo foi a tentativa de estabelecimento de 

uma dose de inoculação fixa a partir da utilização de uma escala de McFarland 

(padrão de opacidade (PO) =2). Verificou-se, contudo, que suspensões feitas com 

padrões de opacidade semelhantes podem ter uma variabilidade enorme entre 

suspensões diferentes. As culturas utilizadas nas suspensões devem ser bem 

seleccionadas, e idealmente utilizada uma cultura jovem, pois as células das bactérias 

do género Listeria spp. tornam-se muito alongadas, à medida que envelhecem, o que 

pode gerar um padrão de opacidade visual diferente de uma cultura jovem. O salmão 

é descrito como uma matriz de eleição para o isolamento e multiplicação de Listeria 

monocytogenes. A estirpe utilizada não era de facto uma estirpe adaptada, factor que 

pode influenciar a sua capacidade de multiplicação na matriz referida, agravado pelo 

facto de se partir de um número tão baixo de ufc/g. As inoculações foram feitas 

através de uma agulha hipodérmica, modificando, embora de forma diminuta, a 

atmosfera das embalagens. Em cada inoculação foi introduzida água, 0,1 ml da 

suspensão por cada inoculação, podendo modificar o aW, essencial na prevenção da 

multiplicação bacteriana no interior das embalagens a vácuo. Nas embalagens, 

principalmente nas que se encontravam a vácuo, foi evidente que o inóculo não ficou 
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uniformemente distribuído, sendo impossível dispersá-lo pela totalidade da amostra. 

Nas embalagens de atmosfera modificada a dispersão do inóculo foi feita por agitação 

manual da embalagem. Idealmente as inoculações deveriam ser efectuadas nas 

matérias-primas antes do embalagem mas tal não foi possível nas condições em que 

foi realizado este trabalho.  
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Capitulo IV 

 

Conclusões gerais 

As duas linhas de pesquisa desenvolvidas no decurso deste estudo, permitiram obter 

algumas conclusões. 

Os critérios microbiológicos de segurança estipulados no EC nº 2073/2005 são de 

difícil aplicação. Os operadores económicos optam por controlar o problema 

analisando os produtos no final do prazo de vida comercial. 

O desenvolvimento de modelos de estudo da evolução de Listeria monocytogenes 

levanta diversos problemas. O procedimento deve possuir normas de biossegurança 

inerentes à manipulação da bactéria em questão.  

A padronização dos inóculos a utilizar nos estudos de durabilidade deve ser 

estabelecida, assim como a definição de espécies adaptadas às matrizes envolvidas 

no estudo. 

Os métodos de contagem carecem de uma sensibilidade mais precisa, de forma a 

permitir a análise de produtos com um nível de contaminação reduzido. 

É essencial o desenvolvimento das matrizes dos produtos nomeadamente os aditivos 

alimentares utilizados.  

 

No futuro 

É urgente o desenvolvimento de métodos de contagem adequados, pois a filtração 

apresenta muitas limitações. Uma técnica muito utilizada é o N.M.P (numero mais 

provável), sendo que esta é muito morosa devido à necessidade de confirmações 

bioquímicas muito numerosas. 

A definição de uma estirpe adaptada é essencial como forma de eliminar um factor 

essencial a ter em conta em futuros ensaios. 
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Quadro XV – Critérios de segurança para L.monocytogenes de acordo com o 

Regulamento (EC) Nº2073/2005 relativo a critérios microbiológicos nos géneros 

alimentícios (Adaptado do Regulamento EC nº 2073/2005) 
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Diagrama I – Procedimento utilizado no método de filtração das amostras inoculadas 

com Listeria monocytogenes 

 
 

 

Incubação a 37ºC 18/24 horas das placas 

+ 

Suspensão mãe para pré-enriquecimento 

Colocação das membranas filtrantes em Palcam 

Agar 

Filtração de 50 ml da suspensão mãe 

Repouso a 20ºC durante aproximadamente 1 

hora 

Totalidade da amostra  

1 x Xg/ml + 9 x Xml APT 

Contagem do numero de colónias suspeitas 

Observação à lupa das colónias suspeitas 

Semear a partir do pré-enriquecimento 
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Diagrama II – Procedimento utilizado na análise de amostras para pesquisa e 

contagem de Listeria monocytogenes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubação a 37ºC 18/24 horas das placas 

+ 

Suspensão mãe para pré-enriquecimento 

Sementeira por estria em placa Palcam Agar de 

0,1 ml  de cada diluição 

 

 

Diluições seriadas até 10
-5

 

Repouso a 20ºC durante aproximadamente 1 

hora 

 

Aliquota de 10 g + 90 ml de APT 

Leitura das placas e identificação das colónias 

suspeitas 

 

 

Observação à lupa das colónias suspeitas 

Repicagem das colónias suspeitas para um tubo 

com PCA em gelose inclinada 

 

Incubação dos tubos com PCA durante 18/24 

horas a 37º C 

 

 

Observação à lupa das colónias suspeitas 

Confirmação através de provas Bioquímicas – 

API 

 


