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RESUMO ALARGADO 

 

  

A listeriose humana é um problema de saúde pública, estando associada a 

uma baixa frequência (ocorrem entre 1 e 7 casos por milhão de habitantes na Europa 

por ano) e a uma elevada taxa de mortalidade (20 a 30%). Em Portugal deparamo-

nos com a falta de dados estatísticos para uma avaliação nacional visto que a 

listeriose não é uma doença de notificação obrigatória. Por outro lado, o Programa de 

Vigilância e Controlo das Toxinfecções Alimentares Colectivas, da responsabilidade 

da Direcção Geral de Saúde e instituído em 2001, não foi ainda implementado 

integralmente. Com base nos casos registados pelo Serviço de Patologia Clínica do 

Hospital da Universidade de Coimbra que nos foram fornecidos, foi calculada uma 

incidência de listeriose humana na zona central do país, entre 1997 e 2003, de 5 

casos por milhão de habitantes por ano. 

Esta bactéria tem sido isolada de vários alimentos incluindo queijos, tendo 

estes últimos sido implicados em surtos epidémicos de listeriose humana atribuídos 

ao serovar 4b e registados a nível mundial. O melhor conhecimento das formas de 

detecção e controlo desta bactéria desde a produção da matéria-prima até à 

distribuição ao consumidor, bem como a correcta implementação de sistemas de 

higiene e controlo nas indústrias alimentares, permitiram uma redução do número de 

casos de listeriose de origem alimentar em França e no Reino Unido. 

  Portugal é um país com uma notável tradição na produção de queijos 

artesanais típicos de várias regiões de que é um exemplo o Queijo de Castelo Branco, 

proveniente da sub-região demarcada com o mesmo nome, sendo produzido com 

leite cru de ovelha in estreme e coalhado com uma infusão de flor de cardo a que se 

segue um período de maturação mínimo de 40 dias. Os queijos são alimentos 

prontos-a-comer que sofrem com frequência contaminações superficiais por 

microrganismos patogénicos e também por microrganismos de alteração, que 

encontram na sua matriz condições de sobrevivência e mesmo de multiplicação. Para 

além dos primeiros porem em risco a saúde do consumidor, os segundos conduzem a 

alterações no aspecto dos queijos que lhes retira valor comercial. O seu controlo é no 

entanto possível se baseado na aplicação de métodos de higiene e boas práticas 

microbiológicas, conseguidas através de análises de rotina feitas em todos os pontos 

críticos definidos no esquema de produção. 



 2 

Numa pesquisa que realizámos entre 1995 e 1996 a 63 queijos feitos com 

leite cru de ovelha, a espécie L.monocytogenes foi isolada em 46 % das amostras e o 

serovar 4b mostrou ser o mais frequente. Estudos relativos à sensibilidade destes 

isolados quanto ao pH demonstraram que estas bactérias apresentam capacidade para 

crescer entre 5,2 e 6,8, valores estes que se situam dentro da gama da variação do pH 

obtido durante a maturação destes queijos. A caracterização prévia destes isolados 

por serotipagem e fagotipagem não foi suficientemente discriminante para permitir 

determinar a origem da fonte da sua contaminação.  

Assim, este trabalho de pesquisa continuou ao longo de 10 anos (entre 1995 e 

2004), durante os quais se analisaram 473 amostras de leite cru de ovelha, de queijo 

feito com leite cru de ovelha, de solução de cardo, de salmoura, de solução fungicida 

e de vários pontos do ambiente das queijarias, provenientes de duas regiões 

demarcadas com Denominação de Origem Protegida (DOP) para produção de queijo 

de ovelha (Castelo Branco e Tolosa). Foi consituída uma colecção de 219 isolados de 

Listeria spp., incuindo culturas pertencentes às espécies L. monocytogenes, L. 

innocua e L. seeligeri. De particular importância durante este período foi a 

identificação em 2004 de uma ovelha portadora assintomática de L. monocytogenes, 

apresentando níveis médios de excreção no leite de 102 CFU/ml, à qual foi 

diagnosticada uma mamite subclínica (sem sinais visíveis de infecção) por apresentar 

um elevado número de células somáticas (2.7x106 células/ml). O uso do teste 

Californiano de mamites e a determinação do número de células somáticas formam 

ferramentas de grande valor no despiste desta infecção e na decisão subsequente de 

pôr de quarentena esta ovelha num rebanho produtor de leite constituído por 400 

animais. A excreção de leite contaminado com L. monocytogenes e a presença desta 

bactéria no queijo e nas escovas da máquina de lavar os queijos de uma queijaria 

levou à selecção de 103 isolados, obtidos durante este estudo de listeriose ovina. Para 

avaliar a existência de associação entre este caso de listeriose e a contaminação de 

queijo feito com leite cru de ovelha foram necessários métodos de subtipagem 

rápidos, reprodutíveis e com elevado poder discriminatório. 

Seguidamente foi seleccionado um total de 185 culturas representativas de 

todas as amostras analisadas, para serem caracterizadas molecularmente, utilizando 

os seguintes métodos: real-time PCR para detecção do gene hlyA, que codifica para 

o factor de virulência Listeriolisina O, Amplified Fragment Length Polymorphism 

(AFLP), Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) e serotipagem molecular. A 



 3 

caracterização molecular destas estirpes permitiu estudar as vias de contaminação e a 

persistência de L. monocytogenes dentro das queijarias e os resultados obtidos 

demonstram evidência de que o leite cru, a salmoura e as superfícies de contacto são 

as potenciais fontes de contaminação dos queijos ao longo da sua produção. Foi 

possível diferenciar os isolados provenientes das duas regiões demarcadas (Castelo 

Branco e Tolosa), uma vez que os perfis moleculares apresentados foram distintos. 

Por outro lado, a aplicação de análise de aglomeração (cluster analysis) a todos os 

perfis moleculares obtidos, permitiu concluir que os mesmos grupos serológicos 

foram identificados pelos diferentes métodos de tipagem utilizados. Através da 

discriminação dos isolados obtidos por PFGE, o estudo da listeriose ovina referido 

acima demonstrou evidência epidemiológica de persistência de uma estirpe de L. 

monocytogenes que ocasionou a mamite subclínica. Esta infecção foi a causa da 

contaminação do leite cru usado para produzir queijo não pasteurizado, provocando a 

colonização com esta bactéria do ambiente de produção e do queijo.  

A nisina é uma bacteriocina com capacidade de inibir o crescimento de L. 

monocytogenes e de outras bactérias Gram-positivas presentes no queijo e a sua 

utilização na indústria alimentar está aprovada pela legislação na UE por ser 

considerada totalmente segura em alimentos. Por esta razão, toda a colecção de 

estirpes de L. monocytogenes e L. innocua foi avaliada quanto à sua sensibilidade à 

nisina nas concentrações de 5, 10, 50, 100 e 200 IU/ml, através do método de 

incorporação em meio de TSYGA. Foi também avaliada e influência das condições 

ambientais, consistindo o ensaio em testar o efeito da inibição de nisina a pH 5,5 e 

20ºC, pH 5,5 e 37ºC, e pH 6,8 e 37ºC. A análise dos resultados permitiu verificar que 

há um comportamento relativamente homogéneo das estirpes analisadas, quanto ao 

efeito inibidor da nisina nestas condições. A maioria das estirpes de L. 

monocytogenes apresentou valores para a Concentração Mínima Inibitória (CMI) de 

50 ou 100 IU de nisina / ml, tendo no entanto as estirpes de L. innocua evidenciado, 

em média, maior tolerância às concentrações mais elevadas. A maior tolerância à 

nisina foi verificada quando as estirpes foram incubadas a 37ºC no meio com pH 6,8, 

apresentando algumas delas, nestas condições, o desenvolvimento de resistência, 

com uma frequência média de 1:104. A eficácia e estabilidade da nisina aumentou 

com a diminuição do pH, facto que estará na origem dos resultados mais inibidores 

apresentados no ensaio com o valor mais baixo de pH testado (pH 5,5). Foi 

seleccionada uma estirpe de L. monocytogenes isolada de casca de queijo (CP6) para 
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ser usada nos ensaios realizados nas fases seguintes com base no cálculo do valor 

médio da CMI (50 IU/ml) de nisina nos ensaios realizados em agar. Foi avaliada a 

possível relação entre a sensibilidade à nisina e desenvolvimento de virulência, em 7 

estirpes de L. monocytogenes, previamente seleccionadas e caracterizadas através da 

realização de um teste de invasão celular in vitro usando células animais HT-29. O 

resultado apresentado pelas estirpes isoladas de leite de ovelha, ambiente de 

produção e queijo testadas mostrou que são virulentas quando comparado com a 

estirpe padrão não tendo havido nenhuma das estirpes testadas identificada como não 

virulenta. Não foi encontrada relação entre o padrão de virulência e a sensibilidade à 

nisina. 

A casca do queijo apresentou por isso um elevado risco para a saúde pública 

em virtude da estirpe seleccionada para as fases seguintes do trabalho ter 

demonstrado ser virulenta no ensaio de invasão celular e ser uma contaminação da 

superfície do queijo. Os resultados apontam no sentido de uma maior contaminação 

da casca, relativamente ao interior do queijo, muito provavelmente devido à maior 

capacidade de multiplicação da bactéria a pH 6,2, valor que foi observado na casca 

do queijo, em contraste com o valor de pH de 5,2 medido no interior da massa. Por 

outro lado, também há uma maior exposição da casca a contaminações por contacto 

com superfícies deficientemente limpas ou manipulações indevidas durante as fases 

de lavagem, maturação e conservação. Porque há ainda um outro factor de risco a 

acrescentar, o facto de alguns apreciadores de queijo o consumirem sem retirar a 

casca, por razões gastronómicas, estudou-se o desenvolvimento de películas de 

revestimento da superfície do queijo com propriedades antimicrobianas e edíveis. 

Actualmente já existem no mercado emulsões ou suspensões filmogénicas com 

propriedades antifúngicas à base de acetato de polivinil, que é tóxico quando 

ingerido mas por ser transparente depois de seco torna-se imperceptível e o seu 

consumo constitui um risco para a saúde pública. Mostrou-se assim importante 

estudar o desenvolvimento de formulações para revestimento que mantenham as 

propriedades antimicrobianas e físicas das já existentes nos revestimentos à base de 

acetato de polivinil, mas que tenham a vantagem de serem seguras após a sua 

ingestão. 

Tendo em conta vantagens ambientais, económicas e funcionais, optou-se 

pela utilização de uma matriz proteica à base de isolado proteico de soro de leite 

(WPI) para a produção de soluções filmogénicas e filmes. À partida definiu-se que o 
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pH desta solução iria ser de 3, uma vez que a nisina apresenta um máximo de 

actividade antibacteriana próximo deste valor. Definiu-se também que o principal 

agente antibacteriano a utilizar iria ser a nisina, na concentração testada e referida 

acima (50 IU/ml). Vários ácidos orgânicos, a 1,5% e a 3,0% (ambos p/v), foram 

testados para incorporar na solução filmogénica de 7% (p/v) de WPI e 3% (p/v) de 

glicerol (G), sendo este último usado como agente plastificante. Com base nos 

resultados reológicos de viscosidade e viscoelasticidade dos fluidos filmogénicos, 

nos ensaios mecânicos dos filmes produzidos (% de elongação e força máxima de 

ruptura) e nos ensaios de inibição bacteriológica, foi seleccionado o ácido málico 

(AM) a 3% como acidificante, obtendo-se uma solução filmogénica com pH de 2,9. 

A adição de 50 IU/ml nisina a esta solução mostrou ter um efeito sinergístico na 

inibição da estirpe de L. monocytogenes isolada a partir de casca do queijo. Este 

efeito foi avaliado pelo método da difusão em agar de TSYGA através da medição 

do halo de inibição (mm) formado em redor de discos de filme colocados sobre a 

superfície do meio previamente semeado com uma suspensão da bactéria. A sinergia 

observada mostrou ser superior à soma dos efeitos inibidores individuais quando se 

utilizou só o ácido málico ou só a nisina. Filmes feitos com 3% (p/v) de HCl 2N (pH 

3) foram usados como controlo e não apresentaram halo de inibição.  

Visto que os filmes de natureza proteica são demasiado permeáveis ao vapor 

de água, estudou-se o efeito da incorporação de ésteres de sacarose nas soluções, não 

tendo sido verificadas alterações significativas neste parâmetro. Foi ainda estudada a 

incorporação de dois tipos de plastificante, sorbitol e glicerol, tendo-se verificado 

que a permeabilidade ao vapor de água era dependente do tipo e da concentração 

(1,5%, 2,25%, 3.0%, p/v) do plastificante usado. Assim, a permeabilidade ao vapor 

de água foi superior quando se usou o glicerol, para as mesmas concentrações, e 

aumentou de forma linear com o aumento da concentração (de 1,5 a 2,7 

g.mm/m2.d.KPa quando se usou o glicerol e de 1,1 a 2,3 g.mm/m2.d.KPa quando se 

usou o sorbitol).  

Para conseguir alargar o espectro da acção inibidora dos filmes a uma gama 

mais vasta de microrganismos que incluísse também bactérias Gram-negativas e 

fungos, foram estudados outros agentes inibidores e/ou adjuvantes para inibir o 

crescimento dos seguintes microrganismos isolados de casca de queijo: 3 estirpes de 

Pseudomonas aeruginosa (bactéria Gram-negativa potencialmente patogénica, 

associada a alterações de cor da casca do queijo), 3 estirpes de Yarrowia lipolytica 
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(levedura associada ao aparecimento de manchas escuras na casca do queijo) e 3 

estirpes de fungos, Penicillium commune, P. roqueforti e P. chrysogenum (com 

potencial toxicológico e de alteração). Os agentes antimicrobianos incorporados 

adicionalmente à solução filmogénica previamente desenvolvida foram a natamicina  

(0,2%, p/v, de Natamax), o EDTA (0,1%, p/v), ésteres de sacarose (0,075%, p/v) e o 

Tween 80 (0,15%, p/v). Verificou-se que a incorporação de ésteres de sacarose 

aumentou sinergisticamente o efeito inibidor da nisina e do ácido málico sobre L. 

monocytogenes mas diminuiu significativamente o efeito inibidor da natamicina 

sobre os fungos. Os resultados obtidos mostraram a necessidade de testar novas 

concentrações dos agentes antimicrobianos estudados pois apresentaram um 

potencial de aplicabilidade prática interessante. 

 


