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Resumo 

 

A segurança alimentar é uma das maiores preocupações a nível mundial, uma 

vez que os microrganismos contaminantes são cada vez mais resistentes à ação de 

antibióticos e são capazes de sobreviver durante as etapas de produção e 

processamento dos alimentos, representando uma potencial ameaça para a saúde 

humana. Grande parte das infeções são provocadas pela ingestão de carnes, ovos, 

produtos frescos e lacticínios crus ou mal cozinhados. A Salmonella está fortemente 

associada a surtos de origem alimentar, é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia 

facultativa e pertence à família Enterobacteriaceae. O aumento da incidência de 

infeções causadas por Salmonella demonstra que, apesar dos avanços tecnológicos e 

das estratégias contra as doenças transmitidas por alimentos, este problema ainda 

persiste. 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio em ambiente 

empresarial realizado no laboratório de microbiologia da Silliker Portugal, S.A., uma 

empresa independente de prestação de serviços para o setor agroalimentar, 

pertencente ao grupo Mérieux NutriSciences. A empresa dedica-se fundamentalmente, 

a proteger a saúde dos consumidores, oferecendo uma ampla gama de serviços, tais 

como análises físico-químicas, sensoriais e microbiológicas, consultadoria em 

segurança alimentar e desenvolvimento, auditorias e rotulagem. Como tal, para se 

obterem resultados credíveis e rigorosos é necessário validar cada método, seguindo 

um procedimento interno e posteriormente, tratar os resultados obtidos estatisticamente. 

Neste sentido, surgem os principais objetivos do estágio: validação dos métodos 

ISO 6579-1 e VIDAS UP Salmonella (SPT) para a pesquisa de Salmonella em amostras 

de várias matrizes de grande dimensão (entre 50 e 375g). 

A norma ISO 6579-1 é o método de referência para a deteção de Salmonella 

spp. em produtos de alimentação humana e animal, amostras de ambiente de produção 

e amostras de produção primária. Consiste na realização de um pré-enriquecimento em 

meio líquido não seletivo, enriquecimento em meios líquidos seletivos, isolamento em 

meios sólidos seletivos, leitura e confirmação, através de testes bioquímicos e 

serológicos. 

O método VIDAS SPT, alternativo à ISO 6579-1, inicia-se com um pré-

enriquecimento não seletivo, seguido do teste VIDAS, que se baseia na ligação 

específica de proteínas recombinantes de bacteriófagos, a determinadas proteínas da 
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superfície de Salmonella. Este método realiza-se com recurso ao equipamento da 

família VIDAS, no qual é possível detetar Salmonella spp. através da medição da 

fluorescência, resultante da reação enzimática catalisada por uma enzima conjugada às 

proteínas recombinantes. Por último, realiza-se o isolamento em meio sólido seletivo e 

posteriormente, a confirmação para a presença de Salmonella, através dos testes 

bioquímicos e serológicos. À semelhança da norma ISO 6579-1, este método também 

permite a pesquisa de Salmonella em produtos de alimentação humana e animal, nas 

amostras de ambiente de produção e nas amostras de produção primária. Contudo, o 

método VIDAS SPT é mais vantajoso, pois é maioritariamente automatizado, simples e 

rápido na obtenção de resultados. 

Os dados obtidos foram reunidos a fim de avaliar o desempenho de cada método 

através dos seguintes parâmetros: sensibilidade, especificidade, taxa de falsos 

positivos, taxa de falsos negativos, seletividade, eficiência e exatidão. As análises 

estatísticas tiveram resultados satisfatórios, demonstrando que os métodos a validar 

são adequados à utilização pretendida. 

 

 

 

 

 
Palavras-chave: Salmonella; validação; ISO 6579-1; VIDAS SPT; métodos de deteção. 
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Abstract 

 

Food safety is one of the biggest concerns worldwide, since contaminant 

microorganisms are increasingly resistant to antibiotics and are able to survive during 

the food production and processing stages, representing a potential threat to human 

health. Most infections are caused by the ingestion of meat, eggs, fresh products and 

raw or poorly cooked dairy products. Salmonella is highly associated to food-borne 

outbreaks, it is a gram-negative bacterium, facultative anaerobic and belongs to the 

Enterobacteriaceae family. The increased incidence of infections caused by Salmonella 

shows that, even though technological advances and strategies against food-borne 

diseases, this problem still persists. 

The present report was developed within the scope of the business environment 

internship held at the microbiology laboratory of Silliker Portugal, S.A., an independent 

company that provides services to the agri-food sector, belonging to the Mérieux 

NutriSciences group. The company is fundamentally dedicated to protecting the health 

of consumers, offering a wide range of services, such as physical-chemical analysis, 

sensory and microbiological analysis, as well as food safety consultancy and 

development, audits and labelling. Therefore, in order to obtain reliable and thorough 

results, it is necessary to validate each method, following an internal procedure and 

subsequently, statistically process the acquired results. 

In this sense, the main aims of this internship were: validation of ISO 6579-1 and 

VIDAS UP Salmonella (SPT) methods for the detection of Salmonella in samples of 

several large matrices (between 50 and 375g). 

ISO 6579-1 is a reference method for the detection of Salmonella spp. in food 

and feed products, production environment samples and primary production samples. It 

consists of pre-enrichment in non-selective liquid media, enrichment in selective liquid 

media, isolation in selective solid media, reading and confirmation through biochemical 

and serological tests. 

Diversely, the VIDAS SPT method, an alternative to ISO 6579-1, begins with non-

selective pre-enrichment, followed by the VIDAS test, which is based on the specific 

binding of bacteriophage recombinant proteins to certain proteins on the surface of 

Salmonella. This method is achieved by using an equipment from the VIDAS family, in 

which it is possible to detect Salmonella by measuring the fluorescence resulting from 

the enzymatic reaction catalysed by an enzyme conjugated to the recombinant proteins. 



FCUP 
Validação de pesquisa de Salmonella em 375g em amostras 

de várias matrizes pela ISO 6579-1 e VIDAS SPT 
VII 

 

Lastly, isolation in selective solid media is performed and subsequently, confirmation for 

the presence of Salmonella, through biochemical and serological tests. In the same way 

to the ISO 6579-1 standard, this method allows the detection of Salmonella spp. in food 

and feed products, in production environment samples and in primary production 

samples. However, the VIDAS SPT method is more advantageous since it is mostly 

automated, simple and fast in obtaining results. 

The obtained data were gathered in order to evaluate the performance of each 

method through the following parameters: sensitivity, specificity, false positives rate, 

false negatives rate, selectivity, efficiency and accuracy. The statistical analyses had 

satisfactory results, demonstrating that the methods are suitable for the intended use. 

 

 

 

 

 

Key-words: Salmonella; validation; ISO 6579-1; VIDAS SPT; detection methods. 
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Contextualização do estágio 
 

Os microrganismos encontram-se amplamente distribuídos no meio ambiente e 

intimamente relacionadas as atividades humanas, sendo que alguns são benéficos para 

a saúde humana, por exemplo, os probióticos. Por outro lado, alguns microrganismos 

são prejudiciais, tais como, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Listeria spp., 

Campylobacter spp., Clostridium perfringens e algumas estirpes de Escherichia coli 1. 

Muitos destes patogénicos promovem doenças causadas pela ingestão de alimentos 

contaminados. Esta contaminação pode ocorrer durante várias etapas desde a 

produção até à venda do produto alimentar, incluindo a preparação e o armazenamento. 

Os agentes patogénicos transmitidos pelos alimentos são uma das principais causas de 

morbilidade e mortalidade, a nível Mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), 30% da população em países desenvolvidos sofrem de doenças transmitidas 

por alimentos 2, 3. 

Atualmente, a segurança alimentar é um dos fatores mais preocupantes e 

valorizados, em todo o Mundo, pois é essencial na proteção dos consumidores. Como 

tal, surge a necessidade de garantir que os produtos alimentares estão em 

conformidade com as especificações e regulamentos de segurança existentes antes de 

chegarem ao consumidor 2. As análises laboratoriais químicas e microbiológicas, 

desenvolvidas pela empresa Silliker Portugal, S.A., são relevantes para a indústria 

alimentar assegurar a qualidade e segurança dos seus produtos, aumentando a 

confiança dos consumidores. Neste sentido, a acreditação dos laboratórios é um fator 

importante, pois transmite aos consumidores que o governo e as entidades reguladoras 

têm confiança nos métodos e resultados obtidos, uma vez que devem ser resultados 

precisos, rastreáveis e reprodutíveis 4. 

Os laboratórios da Silliker Portugal, S.A. são acreditados pelo IPAC (Instituto 

Português de Acreditação, I.P.), de acordo com o referencial ISO/IEC 17025 e avaliados 

periodicamente através de auditorias, que permitem a identificação e correção de 

possíveis problemas. A norma ISO/IEC 17025 é uma norma internacional, facilitando a 

internacionalização das empresas, assim como a cooperação entre laboratórios e a 

partilha de informação e de resultados entre os mesmos 5. De acordo com a norma ISO 

17025, a validação de um método analítico garante a credibilidade de um novo 

procedimento, de um equipamento e, sobretudo da metodologia analítica e tem como 

principal objetivo determinar se os métodos são adequados à utilização prevista. Deste 
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modo, a validação surge quando o laboratório pretende implementar um método que foi 

desenvolvido externamente. 

No laboratório de microbiologia da Silliker Portugal, S.A. para validar métodos de 

pesquisa de determinados microrganismos devem ser realizados 30 ensaios, dos quais, 

no mínimo, 10 positivos e 2 brancos abrangendo as diferentes matrizes para calcular os 

seguintes parâmetros: sensibilidade, especificidade, taxa de falsos positivos, taxa de 

falsos negativos, seletividade, eficiência e exatidão. A incerteza não se aplica nos 

métodos qualitativos. Para além destes procedimentos é requerido ainda uma 

participação satisfatória num ensaio de comparação interlaboratorial (ECI), permitindo 

assim avaliar a exatidão 6. 

O estágio proporcionou a familiarização com a rotina de trabalho em laboratório 

acreditado, incluindo a preparação das amostras, preparação dos meios de cultura, 

leituras, confirmações e acompanhamento na prática de várias metodologias realizadas 

pelo laboratório de microbiologia. Teve como objetivo principal a validação dos métodos 

ISO 6579-1 e VIDAS UP Salmonella (SPT) para a pesquisa de Salmonella spp. em 

amostras de várias matrizes de grande dimensão (entre 50 e 375g). 
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Empresa 
 

A Silliker Portugal, S.A. é uma empresa de prestação de serviços para o setor 

agroalimentar que surgiu no concelho de Vila Nova de Gaia em julho de 1992, 

inicialmente como Sociedade de Engenharia e Gestão de Qualidade, Lda. (EGI). Tendo 

como principal foco a qualidade e segurança alimentar, com a oferta de serviços de 

análises e assessoria, o que levou a EGI a assumir rapidamente a posição de líder 

nacional nestes setores 7. 

Desde 1993 que integra o Sistema Português da Qualidade através da 

acreditação do seu laboratório. 

Em 2000 surgiu o laboratório de Análise Sensorial, resultante da elevada 

importância da avaliação organolética para a caracterização de produtos de consumo. 

Em março de 2005, devido ao forte crescimento da EGI, a empresa renova as 

suas instalações (figura 1), projetadas de raiz, a fim de albergar todos os seus 

laboratórios e serviços disponibilizados pela empresa. Passando a localizar-se onde a 

encontramos na atualidade, na freguesia de Canelas, na Zona Industrial dos Terços. 

A multinacional norte-americana Silliker adquire a empresa, em março de 2008, 

passando a denominar-se Silliker Portugal, S.A., o que permitiu integrar um dos maiores 

grupos mundiais na área de prestação de serviços no setor da qualidade e segurança 

alimentar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Instalações da Silliker Portugal, S.A. 
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História do grupo Mérieux 
 

A empresa da família Mérieux, ligada ao ramo da Biologia, foi fundada em 1897 

por Marcel Mérieux, aluno de Louis Pasteur e Émile Roux, denominada por Institut 

Mérieux. A direção esteve primeiramente a cargo do Dr. Charles Mérieux (filho de Marcel 

Mérieux) (figura 2), tendo sido atribuída, posteriormente, a Alain Mérieux (neto de Marcel 

Mérieux) 7, 8. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Marcel Mérieux, à esquerda e Dr. Charles Mérieux, à direita. 7 

 

 

Nesta altura, o Institut Mérieux passou a assumir a liderança mundial na área 

das vacinas humanas e veterinárias, o que levou à fundação de mais empresas 

pertencentes à família Mérieux, até 1994, pois nesse ano terminaram o trabalho nesta 

área. Estas empresas ainda mantêm um contributo relevante no ramo da saúde pública, 

tais como Pasteur Mérieux Connaught, que mais tarde se tornou Aventis Pasteur e 

depois Sanofi Pasteur, para a medicina humana, e IFFA (Institut Français de Fièvre 

Aphteuse), que passou a ser Rhône Mérieux e, posteriormente, Mérial, na área da 

medicina veterinária 8. 

Simultaneamente com o seu trabalho no ramo das vacinas, Alain Mérieux fundou 

a bioMérieux, em 1963, uma empresa focada no diagnóstico in vitro. 

O capital da família aumentou ainda mais com a aquisição das empresas 

Transgene, no ramo da imunoterapia, Silliker, no ramo da segurança alimentar, e ABL, 

no ramo da investigação em virologia. Deste modo, foi criada a Mérieux Alliance com o 
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propósito de interligar todos estes serviços. Contudo, em 2009, o nome da empresa 

voltou a ser alterado para Institut Mérieux, a fim de vincar novamente a representação 

no ramo da Biologia e enfrentar novos desafios na saúde pública global. 

O Institut Mérieux fundou ainda a Mérieux Development, com investimento na 

área da saúde. Mais tarde, em 2010, teve origem a Mérieux NutriSciences, de forma a 

assumir um maior compromisso na área da saúde e nutrição (figura 3) 8, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Património do Institut Mérieux. 9 

 

 

Origem da Mérieux NutriSciences 
 

Em 1990, o Institut Mérieux adquiriu a Silliker, uma empresa norte-americana 

pioneira na área do controlo analítico de alimentos. Esta aquisição resultou na Mérieux 

NutriSciences, que trabalha para proteger a saúde dos consumidores de riscos 

associados aos alimentos, água e meio ambiente. Dispõe de uma grande oferta de 

serviços analíticos e de consultadoria para as indústrias alimentares e de nutrição. 

Adicionalmente, também presta serviços a indústrias de diferentes áreas, tais como:  

qualidade e segurança alimentar, agroquímicos, águas e ambiente, farmacêutica e 
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dispositivos médicos, bens de consumo, cosméticos e higiene pessoal e ainda, inovação 

e investigação em diversos domínios 7, 10. 

A Silliker desempenhou um papel relevante no desenvolvimento da Mérieux 

NutriSciences. Foi criada em 1967, nos Estados Unidos da América, pelo Dr. John H. 

Silliker (figura 4), um microbiologista reconhecido pelo seu trabalho em Salmonella, que 

estabeleceu a sua própria empresa com uma equipa reduzida de apenas quatro 

indivíduos. A empresa tem vindo a crescer rapidamente nos últimos anos, estando 

sediada em Chicago, Illinois 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Dr. John H. Silliker. 7 

 

 

A Mérieux NutriSciences, com mais de 50 anos de experiência em segurança e 

qualidade alimentar, encontra-se, atualmente, em 26 países, com cerca de 100 

laboratórios acreditados por todo o mundo. Assim, todos os colaboradores das 

empresas associadas a este grande grupo laboram segundo quatro valores 

fundamentais 11: 

§ Excelência – garantindo um papel de liderança e elevado desempenho; 

§ Integridade – valorizando a ética, honestidade e confiança; 

§ Iniciativa – promovendo a inovação, proximidade e pró-atividade; 

§ Responsabilidade – revelando compromisso, confiança e domínio em todas as 

atividades. 
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Acreditação e reconhecimentos  
 

Todos os laboratórios da Mérieux NutriSciences são acreditados por um 

organismo independente, de acordo com o referencial ISO/IEC 17025. Este referencial 

trata-se de uma norma internacional, que permite maior concordância na oferta dos 

serviços, a nível mundial, bem como uma avaliação objetiva da competência técnica dos 

laboratórios, assegurando a “precisão, exatidão e repetibilidade” dos resultados 

analíticos 5. 

Em Portugal, o laboratório foi acreditado pelo IPAC, o organismo nacional 

responsável pela acreditação, em 1993. Possui também o reconhecimento por parte do 

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), desde 2008, para a realização de 

análises microbiológicas em moluscos bivalves vivos 12, 13. 

A Silliker Portugal, S.A. foi ainda certificada pelo DGERT (Direção-Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho), em 2015, como entidade formadora na área das 

indústrias alimentares 14. 
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Salmonella 
 

 

Características gerais  

 

A Salmonella foi descoberta em 1855, após ter sido isolada de intestinos de 

porcos infetados com a peste suína clássica, por Theobald Smith. O seu nome foi uma 

homenagem ao Dr. Daniel Elmer Salmon, um patologista americano, que trabalhou com 

Theobald Smith 15. 

O género Salmonella é composto por duas espécies geneticamente distintas: 

Salmonella bongori e Salmonella enterica, que se divide em seis subespécies com as 

seguintes denominações: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e indica. 

Entre as espécies, a S. enterica apresenta um maior número de serovares e é 

considerada a mais patogénica, pelo que é responsável por 99% dos isolamentos que 

causam infeção em humanos 16, 17. 

 

Caracterização bioquímica 

 

Salmonella é o género pertencente à família Enterobacteriaceae, sendo que, são 

bactérias gram-negativas, anaeróbias facultativas, em forma de bacilo e não formam 

esporos. Geralmente, são móveis, mas também existem estirpes não móveis 

resultantes de flagelos disfuncionais e estirpes não flageladas 16. 

Através de diversas reações bioquímicas é possível distinguir Salmonella dos 

restantes microrganismos. As bactérias do género Salmonella metabolizam D-glucose 

com produção de ácido e gás, são oxidase e catalase negativas, descarboxilam lisina e 

ornitina, não fazem hidrólise da ureia e usualmente, produzem sulfureto de hidrogénio 

(H2S). 
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Caracterização serológica 

 

Existem, pelo menos, 2600 serovares caracterizados, que se distinguem por 

variações nos antigénios O (somáticos) de natureza lipopolissacarídica existentes na 

superfície exterior da membrana externa e antigénios H (flagelares) de natureza 

proteica. Para além destes dois antigénios, existem ainda antigénios Vi (capsulares), 

presentes na cápsula de alguns serovares específicos, nomeadamente em S. Typhi 17. 

Deste modo, os testes serológicos, que permitem a identificação dos diferentes 

serovares baseiam-se na aglutinação, através de anti-soros, das bactérias que possuem 

os antigénios para os anticorpos específicos. 

 

Salmonelose 

 

Relativamente às doenças humanas, podemos dividir a Salmonella em dois 

grupos: serovares tifóides e serovares não tifóides. O primeiro grupo inclui S. Typhi, S. 

Paratyphi e S. Sendai, causam infeções restritamente em humanos e provocam a febre 

tifóide, que se caracteriza pela ocorrência de febre, dor de cabeça, dor abdominal, falta 

de apetite, dor nas articulações e diarreia ou contrariamente, obstipação. Por outro lado, 

os serovares não tifóides mais comuns são S. Typhimurium, S. Enteritidis e S. Dublin, 

em que normalmente a infeção consequente está associada a baixa letalidade e resulta 

em gastroenterite com dor abdominal, vómitos e diarreia inflamatória. Além destas 

sintomatologias, existe também a doença invasiva não tifóide de Salmonella, que se 

caracteriza pela ocorrência de febre inespecífica, semelhante à malária, resultando em 

casos com maior letalidade do que as infeções não invasivas 17. 

Em alguns casos, a infeção causada por Salmonella pode ser autolimitada ou 

até mesmo assintomática, resolvendo-se sem recurso a tratamento em cerca de uma 

semana. Contudo, quando a infeção se torna sistémica e por isso, mais grave, requer a 

administração de antibióticos 16. As crianças com menos de 5 anos, idosos e indivíduos 

imunocomprometidos são considerados grupos de risco, pois têm maior propensão para 

sofrerem as infeções mais graves e com pior prognóstico 18. 
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Patogénese 

 

Após a ingestão de produtos contaminados com Salmonella ocorrem vários 

processos para que esta bactéria se consiga replicar no organismo. Primeiramente, 

quando chega ao estômago, a Salmonella apresenta uma resposta adaptativa, que lhe 

permite sobreviver no ambiente de pH ácido e atingir o intestino delgado, onde atravessa 

a muscosa intestinal e evita todas as defesas imunes inatas, a fim de alcançar o epitélio. 

Por um processo de endocitose, a Salmonella invade os enterócitos e a sua adesão à 

superfície apical destas células é auxiliada por várias adesinas das fímbrias, o que vai 

comprometer a membrana do epitélio, alterando a sua forma 19, 20. Contudo, a 

Salmonella penetra, preferencialmente, nas células M (microfold), que são células 

epiteliais especializadas, responsáveis por capturar seletivamente antigénios e 

transportá-los para os linfócitos nas placas de Peyer 19, 21. Uma vez que atravessam o 

epitélio, os serovares tifóides entram nos macrófagos intestinais e disseminam-se para 

gânglios linfáticos, fígado e baço. O facto de existirem múltiplos mecanismos de 

passagem pelo epitélio intestinal, demonstra as adaptações a que estas bactérias estão 

sujeitas para sobreviverem em diversas condições. Estes mecanismos, representados 

na figura 5, para além de serem essenciais para a patogénese da Salmonella, são 

também importantes para a colonização intestinal 19. 

A infeção por estirpes de Salmonella não tifóide em adultos saudáveis é 

usualmente limitada ao intestino, onde a bactéria induz uma resposta inflamatória 

precoce, levando ao influxo de leucócitos polimorfonucleares para o lúmen intestinal. A 

estimulação destas respostas imunes inatas, bem como a manipulação de processos 

da célula hospedeira, poderão resultar na destruição ou renovação da mucosa intestinal, 

o que contribui para a diarreia inflamatória característica da gastroenterite 19. 
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Figura 5: Mecanismos de patogenicidade da Salmonella. 19 
 

 

Transmissão 

 

 A principal forma de contaminação por Salmonella é pela ingestão de alimentos 

ou água contaminados. Dado que, os alimentos com maior risco de estarem 

contaminados são os ovos, lacticínios, carnes, alimentos para animais, produtos 

frescos, bem como produtos contaminados durante o processamento 18. A Salmonella 

é transmitida via fecal-oral, no entanto pode ocorrer contaminação através do contacto 

com animais, por transmissão animal-homem, visto que estão descritos casos com 

gatos, roedores, répteis e anfíbios 22. Adicionalmente, animais de companhia, aves, 

bovinos, ovinos, porcos, répteis, anfíbios e roedores podem ser portadores 

assintomáticos de Salmonella 19, 22. 

 

Epidemiologia 

 

Salmonella spp. é um dos microrganismos mais prevalente em todo o Mundo, 

sendo também uma das principais causas de doenças transmitidas por alimentos. Os 

Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América estimam 

a ocorrência de 1,2 milhões de casos anuais de salmonelose, apenas neste país 18. 

Adicionalmente, estima-se também que ocorram 1,3 mil milhões de infeções anuais por 

Salmonella, e ainda 3 milhões de mortes, aproximadamente, em todo o Mundo 21. 
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Os principais surtos de salmonelose, das últimas décadas, são de grande 

importância, pois comprovam a enorme variedade de produtos alimentares e de 

serovares implicados. Assim, a deteção rápida de espécies de Salmonella em amostras 

alimentares requer métodos rápidos, eficientes e validados. 

Em Portugal, as doenças causadas por Salmonella são divididas em febre tifóide 

e paratifóide e outras salmoneloses, segundo o documento de doenças de declaração 

obrigatória, emitido pela Direção-Geral da Saúde. De acordo com os dados de 2015, 

foram notificados em Portugal, um total de 60 casos de febre tifóide e paratifóide e 785 

casos de Salmoneloses não Typhi e não Paratyphi. Na tabela 1 são apresentados os 

dados relativos ao número de casos de febre tifóide e paratifóide, por grupo etário, 

notificados em Portugal, no período de 2011 a 2014. Verifica-se que o número de casos 

para estas doenças foi superior para as faixas etárias dos 1 aos 4 anos (14 casos), dos 

5 aos 14 anos (9 casos), e ainda dos 25 aos 34 anos (11 casos).  

 

Tabela 1: Número de casos notificados de febre tifóide e paratifóide, entre 2011-2014, por grupo etário, em Portugal. 

Grupo etário / ano 2011 2012 2013 2014 Total 

<1 ano 1 0 0 1 2 

1-4 anos 2 4 3 5 14 

5-14 anos 1 1 2 5 9 

15-24 anos 2 0 0 1 3 

25-34 anos 1 4 3 3 11 

35-44 anos 0 0 2 2 4 

45-54 anos 1 0 2 1 4 

55-64 anos 3 4 0 0 7 

65-74 anos 2 1 1 1 5 

75 ou + anos 1 0 0 0 1 

Total 14 14 13 19 60 
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Em relação aos casos notificados de Salmoneloses não Typhi e não Paratyphi, 

na tabela 2, constata-se claramente que os grupos etários mais afetados foram dos 1 

aos 4 anos (301 casos) e dos 5 aos 14 anos (268 casos). É de salientar que para 

crianças com idade inferior a 1 ano também se verificou um número elevado de casos 

(83 casos). Em geral, entre 2011 e 2014, em Portugal, observa-se um ligeiro aumento 

da incidência de febre tifóide e paratifóide, bem como de Salmoneloses não Typhi e não 

Paratyphi, com o decorrer do tempo 23. 

 

Tabela 2: Número de casos notificados de Salmoneloses não Typhi e não Paratyphi, entre 2011-2014, por grupo etário, 
em Portugal. 

Grupo etário / ano 2011 2012 2013 2014 Total 

<1 ano 25 21 18 19 83 

1-4 anos 60 84 76 81 301 

5-14 anos 65 58 50 95 268 

15-24 anos 3 2 4 14 23 

25-34 anos 4 2 2 4 12 

35-44 anos 3 4 4 3 14 

45-54 anos 3 3 5 4 15 

55-64 anos 2 4 1 13 20 

65-74 anos 4 6 5 7 22 

75 ou + anos 5 6 6 10 27 

Total 174 190 171 250 785 
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Validação de métodos em análise microbiológica 
 

Diariamente são realizadas, por todo o Mundo, milhões de análises 

microbiológicas em águas e alimentos e, deste modo, a ocorrência de resultados 

incorretos pode ter um forte impacto na economia e/ ou na saúde pública. Nesta 

perspectiva, a validação de métodos analíticos é uma condição importante nas análises 

microbiológicas de forma a proporcionar confiança nos resultados obtidos pelo método 
24. 

A implementação de métodos de análise microbiológica em laboratórios 

acreditados pela  NP EN ISO/IEC 17025 requer uma validação abrangente que 

comprove a utilidade dos métodos para a finalidade pretendida. Essas validações são 

aprovadas por instituições independentes, tais como a associação americana de 

comunidades analíticas (AOAC), que tem as suas próprias diretrizes, ou organismos de 

validação europeus, nomeadamente a associação francesa de normalização (AFNOR) 

e o sistema de validação nórdico (NordVal) ou MicroVal 24. 

O laboratório é responsável pela validação de qualquer método, podendo ser 

métodos internos, concebidos ou desenvolvidos pelo próprio laboratório e métodos 

normalizados por entidades externas ao laboratório. Deve-se proceder à validação de 

um método analítico quando se pretende verificar a sua adequabilidade ao fim 

pretendido, nas seguintes situações 25: 

§ Desenvolvimento de um método novo; 

§ Quando há alterações num determinado método de forma a melhorar o mesmo 

ou para ampliar o seu âmbito de aplicação; 

§ Quando o controlo de qualidade indicar que o método se alterou com o tempo; 

§ Quando o método é utilizado em laboratórios diferentes com equipamentos 

distintos; 

§ Demonstrar a equivalência entre dois métodos. 

 Em microbiologia, a validação de métodos deve simular as condições reais dos 

ensaios, priorizando amostras contaminadas naturalmente pelo microrganismo de 

interesse. Contudo, se não houverem disponíveis amostras contaminadas naturalmente 

suficientes, procede-se à contaminação artificial, com o objetivo de simular a 
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contaminação natural 26. Para introduzir qualquer alteração no procedimento do método 

a validar deve-se proceder a ensaios de comparação, utilizando duplicados, de modo a 

assegurar que o número de ensaios e os resultados obtidos com essa alteração são 

estatisticamente válidos 27. 

De acordo com a norma ISO 16140, a validação de métodos analíticos é 

composta por duas etapas que podem ser executadas em simultâneo: estudo de 

comparação de métodos, realizado pelo laboratório organizador entre o método 

alternativo, para o qual se pretende a validação e o método de referência; estudo 

interlaboratorial de cada um dos métodos, que consiste num estudo de desempenho do 

método 28. Um ensaio de comparação interlaboratorial envolve a organização, 

realização e avaliação de ensaios da mesma matriz por dois ou mais laboratórios, em 

condições pré-definidas. No entanto, é aconselhável que o total de laboratórios 

participantes nos ensaios seja próximo ou superior a dez, por razões estatísticas. A 

participação neste tipo de ensaios deve ser definida consoante as necessidades do 

laboratório, dos seus clientes, bem como das autoridades reguladoras. ECI é um 

programa externo ao laboratório que compara o desempenho analítico de um grupo de 

laboratórios participantes nos ensaios, servindo de prova para o laboratório e para os 

seus clientes, que o trabalho realizado é, no mínimo, comparável aos resultados 

analíticos produzidos por outros laboratórios 27, 29. 

Os métodos microbiológicos a validar podem ser qualitativos, cujo objetivo é 

detetar a presença ou ausência do microrganismo alvo numa determinada quantidade 

de amostra, em que os resultados são expressos como detetado ou não detetado, ou 

quantitativos, com os quais se pretende avaliar a quantidade do microrganismo alvo 

numa determinada quantidade de amostra 28. Relativamente aos métodos 

microbiológicos qualitativos, após a realização dos procedimentos de confirmação e 

identificação, devem ser validados calculando as características de desempenho do 

método a partir da sensibilidade, especificidade, taxa de falsos positivos, taxa de falsos 

negativos, seletividade, eficiência e exatidão. Quanto aos métodos microbiológicos 

quantitativos devem ser consideradas as mesmas características de desempenho dos 

métodos qualitativos e ainda a incerteza 6. Uma vez que este trabalho incidiu na 

validação de métodos qualitativos, não serão desenvolvidos os métodos quantitativos. 
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Pesquisa de Salmonella spp. em 375g pela norma ISO 6579-1 
 

ISO (International Organization for Standardization) é uma federação mundial 

constituída por grupos nacionais responsáveis pela normalização de cada país. Esta 

federação colabora diretamente com a IEC (International Electrotechnical Commission) 

no que diz respeito à normalização eletrotécnica. 

A norma ISO 6579-1 (Microbiology of the food chain – Horizontal method for the 

detection, enumeration and serotyping of Salmonella) 30 surgiu para substituir a ISO 

6579:2002 e a ISO 6785:2001, dado que é o método de referência para deteção de 

Salmonella spp. em produtos de consumo humano e alimentação para animais, 

amostras ambientais da área de produção e manipulação de alimentos e amostras da 

fase de produção primária, nomeadamente fezes de animais, sujidade e esfregaços. 

Recorrendo a este método é possível detetar a maioria dos serovares de Salmonella, 

no entanto para alguns serovares mais específicos são necessárias etapas adicionais, 

como é o caso da Salmonella Typhi e Salmonella Paratyphi. 

A ISO 6579-1 está validada para a pesquisa de Salmonella em amostras de 25g, 

sendo que também pode ser usada em porções menores sem a necessidade de 

validações adicionais. No entanto, para amostras de dimensões superiores a 25g, como 

é o caso do presente estudo (375g), deve ser realizada uma validação ou verificação 

que demonstre eficácia na deteção de Salmonella spp., sem efeitos negativos. 

A metodologia para a validação do método descrito na norma ISO 6579-1 

consistiu na análise de: 

§ Amostras contaminadas naturalmente e não contaminadas; 

§ Amostras contaminadas artificialmente com material de referência ou controlo 

positivo; 

§ Participação em ensaios de comparação interlaboratorial. 

A pesquisa de Salmonella spp. em 375g requer quatro etapas sucessivas 

descritas na tabela 1, nomeadamente pré-enriquecimento em meio líquido não seletivo, 

enriquecimento em meios líquidos seletivos, isolamento em meios sólidos seletivos e 

leitura e confirmação. 
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Tabela 3: Etapas para o isolamento de Salmonella spp., em meio de cultura utilizado e respetivas condições de 
incubação, de acordo com a norma ISO 6579-1. 

Etapa Meio de cultura Condições de incubação 

Pré-enriquecimento Buffered peptone water (BPW) (37±1)ºC durante (18±2)h 

Enriquecimento Rappaport-Vassiliadis soya (RVS) 

broth 

(41,5±1)ºC durante (24±3)h* 

Muller-Kauffmann tetrathionate-

novobiocin (MKTTn) broth 

(37±1)ºC durante (24±3)h* 

Isolamento Xylose lysine deoxycholate (XLD) 

agar 

(37±1)ºC durante (24±3)h 

Rapid Salmonella agar (37±1)ºC durante (24±3)h 

Leitura e 
confirmação 

Confirmação bioquímica (API 20 E; 

teste da oxidase) 

 

Confirmação serológica (auto-

aglutinação; antigénios O, H e Vi) 

 

 

* Algumas estirpes identificadas em queijos e produtos lácteos secos necessitam de mais 24h 

de incubação. 

 

Pré-enriquecimento em meio líquido não seletivo 

 

Depois de pesar assepticamente 375g de amostra para um saco de 

homogeneização, deve adicionar-se 3375 mL de BPW pré-aquecido entre 34 a 38ºC, 

por se tratar de uma amostra de grande dimensão (entre 50 e 375g). Este pré-

enriquecimento permite a deteção de baixos níveis de Salmonella spp., pois favorece o 

crescimento das estirpes. Após homogeneizar, incubar a 37ºC ± 1ºC durante 18h ± 2h. 

O pré-enriquecimento pode ser armazenado a 5ºC até 72 horas. 
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Enriquecimento em meios líquidos seletivos 

 

Antes de usar, permitir que os meios RVS e MKTTn estabilizem à temperatura 

ambiente, devido a estarem armazenados no frigorifico. Depois transferir 0,1 mL do 

homogeneizado anterior para um tubo com 10 mL de RVS. Em paralelo, transferir 1 mL 

do mesmo homogeneizado para outro tubo com 10 mL de MKTTn. Incubar o tubo de 

RVS a 41,5ºC ± 1ºC durante 24h ± 3h e incubar o tubo de MKTTn a 37ºC ± 1ºC durante 

24h ± 3h. 

No caso de alguns produtos, incubar o meio de enriquecimento por mais 24h ± 

3h demonstra ser benéfico, principalmente em amostras de queijos e produtos lácteos 

secos, pois a Salmonella pode estar comprometida. Após incubação, é permitido 

guardar os enriquecimentos seletivos a 5ºC até 72 horas. 

 

 

Isolamento em meios sólidos seletivos 

 

Antes de usar, permitir que os meios XLD e Rapid Salmonella equilibrem à 

temperatura ambiente, pois estão armazenados no frigorífico. A partir das culturas 

anteriores de RVS e MKTTn, inocular com ansa de 10 μL os meios XLD e Rapid 

Salmonella, em paralelo. Incubar ambas as placas invertidas de XLD e Rapid 

Salmonella inoculadas a 37ºC ± 1ºC durante 24h ± 3h. Proceder de igual modo para as 

culturas com enriquecimento seletivo adicional de mais 24h ± 3h. 

As colónias típicas de Salmonella que crescem no meio de Rapid Salmonella 

têm cor magenta, conforme representado na figura 6. Relativamente às colónias típicas 

de Salmonella no meio XLD, crescem com um centro preto rodeado por uma zona 

levemente transparente de cor avermelhada (figura 6). As variantes de Salmonella H2S 

negativas que crescem no meio XLD apresentam cor rosa com centro rosa mais escuro. 

Por outro lado, Salmonella lactose positiva, cresce em XLD com cor amarela, com ou 

sem centro preto. 
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Figura 6: Colónias típicas de Salmonella em meio Rapid Salmonella, à esquerda e em XLD, à direita. 

 

 

Leitura e confirmação 

 

As colónias suspeitas em cada placa de XLD e Rapid Salmonella devem ser 

marcadas. Posteriormente, são selecionadas entre 1 a 5 colónias típicas isoladas dos 

dois meios, para subcultura em meio sólido não seletivo, como o Nutrient Agar (NA) e 

incuba a 37ºC ± 1ºC durante 24h ± 3h. Após incubação, realiza-se a confirmação da 

presença de Salmonella através de testes serológicos e bioquímicos. Se a primeira 

colónia der negativa nos testes de confirmação, devem ser confirmadas as restantes 

quatro. As confirmações deve ser realizadas apenas com a utilização de culturas puras, 

ou seja, com um único tipo de microrganismo. 

 

§ Testes serológicos 

 

Os testes serológicos baseiam-se no método de aglutinação em lâmina, por anti-

soros específicos (anti-O e anti-H), de bactérias que possuam os antigénios 

correspondentes, a partir de colónias do meio Nutrient Agar. Estes anti-soros são 

obtidos por imunização de coelhos com estirpes selecionadas de Salmonella. As 

reações consideradas positivas correspondem ao aparecimento de aglutinação, num 

máximo de 1 minuto. 
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Primeiramente, realiza-se o teste de auto-aglutinação, em que se deposita uma 

gota de solução salina a 3% numa lâmina de vidro e com uma ansa estéril se dispersa 

colónias provenientes do meio Nutrient Agar na solução salina, a fim de obter uma 

suspensão homogénea e turva. Agita-se suavemente a lâmina em movimento rotativo 

e depois, observa-se a suspensão sobre uma superfície escura ou sobre um espelho 

côncavo. Na presença de Salmonella não ocorre a formação de grânulos na suspensão, 

pois não se verifica auto-aglutinação. As estirpes auto-aglutinantes não podem ser 

testadas com anti-soros, pois os resultados não são fidedignos. 

No procedimento a realizar para os anti-soros anti-O e anti-H recolhem-se 

colónias do meio Nutrient Agar com uma ansa estéril e coloca-se em suspensão numa 

lâmina com uma gota de cada soro. Agita-se a lâmina com um leve movimento giratório 

e observa-se a olho nu contra uma superfície escura ou contra um espelho côncavo. No 

laboratório de microbiologia utiliza-se o soro OMNI-O e polivalente-H para o antigénio O 

e H, respetivamente. A norma ISO 6579-1 sugere ainda a realização opcional do teste 

para o antigénio Vi, porém o procedimento do laboratório não inclui este teste e desta 

forma também não foi executado neste trabalho. Adicionalmente é testado o soro O11, 

que é específico para o DPCS (Daily Process Control Sample) usado no laboratório, 

pelo que as amostras contaminadas com DPCS terão resultado positivo, verificando-se 

aglutinação. 

 

§ Testes bioquímicos 

 

A confirmação bioquímica executa-se com recurso ao API 20 E, que permite 

realizar os testes descritos pela norma ISO 6579-1 e ainda testes adicionais, 

aumentando a fiabilidade dos resultados. API 20 E é um sistema de identificação padrão 

para Enterobacteriaceae, que consiste em 20 poços, com substratos desidratados, 

desenvolvido pela bioMérieux. Os testes são inoculados com uma suspensão de 

colónias proveniente do meio Nutrient Agar e água desionizada estéril, que vai 

reconstituir cada um dos meios. Os poços relativos aos testes CIT (citrate utilization), 

VP (Voges Proskauer test) e GEL (gelatinase) devem ser preenchidos na totalidade com 

a suspensão anterior, isto é, preencher o tubo e a cúpula. Em contrapartida, nos testes 

ADH (arginine dihydrolase), LDC (lysine decarboxylase), ODC (ornithine 

decarboxylase), H2S e URE (urease) é necessário promover anaerobiose com a adição 
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de um óleo mineral, pelo que o tubo deve ser preenchido com a suspensão bacteriana 

e a cúpula com parafina em óleo, por exemplo. Nos restantes testes a suspensão deve 

preencher apenas o tubo. Durante a incubação a 36ºC ± 2ºC durante 18-24h, o 

metabolismo produz mudanças de cor, que podem ser espontâneas ou reveladas com 

a adição de reagentes. Os resultados destas reações representados na figura 7, são 

lidos de acordo com a tabela 4, recorrendo a um software de identificação, no qual se 

introduzem os resultados positivos e negativos. Desta forma, o software apiweb 

apresenta o resultado final, em percentagem, para a deteção de Salmonella, podendo 

detetar várias estirpes de Salmonella e outras bactérias, pois depende da combinação 

de resultados inserida. 

Em simultâneo com o API 20 E também se efetua o teste da oxidase (Bactident 

Oxidase), baseado num conjunto de reações com o citocromo c, para classificar e 

identificar microrganismos. A citocromo oxidase é uma enzima com um grupo ferro 

porfirina, que oxida o citocromo c reduzido, transformando-se assim na forma reduzida 

e inativa. Quando ocorre a transferência de eletrões para o oxigénio molecular, a forma 

reduzida da citocromo oxidase é transformada novamente na forma ativa. Deste modo, 

na presença de oxigénio molecular, o sistema citocromo oxidase/ citocromo c pode 

reduzir várias substâncias orgânicas, entre elas o reagente NaDi (1-naftol + 

dimetilparafenileno diamina), formando a molécula de condensação indofenol de cor 

azul. Este teste realiza-se com uma tira, que tem uma zona própria de reação para 

espalhar a ansa de inoculação com cultura proveniente do meio Nutrient Agar. Após um 

período de 20 a 60 segundos se ocorrer uma alteração da cor da zona de reação para 

azul ou violeta, significa que o microrganismo é positivo para oxidase. Esta reação não 

acontece na presença de Salmonella, pois é negativa para oxidase, e por este motivo 

não se verifica alteração de cor na tira. 

 

 

 
Figura 7: API 20 E positivo para Salmonella spp. 
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Relativamente aos testes em que é necessária a adição de reagentes, para 

visualizar os resultados, no teste TDA (tryptophane deaminase) adiciona-se o reagente 

TDA e a reação é imediata e positiva na presença de um castanho avermelhado. A 

reação do IND (indole production) ocorre com o acréscimo do reagente JAMES e 

quando se observa um rosa imediato, a reação é considerada positiva. Adicionalmente, 

este teste deve ser realizado em último, pois liberta produtos gasosos que podem 

interferir com a interpretação dos outros resultados. No caso do teste VP é essencial 

aguardar 10 minutos após a adição de VP1 e VP2 para se visualizar uma cor rosa ou 

vermelha, como resultado positivo. Contudo, se ao fim deste período a cor rosa for muito 

ténue, a reação é considerada negativa. 

 

 

Tabela 4: Composição da galeria API 20 E e leitura dos resultados. 

Testes Componentes 
ativos 

Quant. 
(mg/ 

cúpula) 
Reações / Enzimas 

Resultados 

Negativo Positivo 

ONPG 

2-nitrofenil-!D-

galactopiranos

ida 

0,223 

!-galactosidase (orto 

nitrofenil-!D-

galactopiranosida 

Incolor Amarelo 

ADH L-arginina 

1,9 

Arginina dihidrolase 

Amarelo 
Vermelho / 

alaranjado 
LDC L-lisina Lisina descarboxilase 

ODC L-ornitina Ornitina descarboxilase 

CIT 
Citrato de 

sódio 
0,756 Utilização do citrato 

Verde 

pálido / 

amarelo 

Azul 

esverdeado / 

azul 

H2S 
Tiosulfato de 

sódio 
0,075 Produção de H2S 

Incolor / 

acizentado 

Depósito 

negro / orla 

fina 

URE Ureia 0,76 Urease Amarelo 
Vermelho / 

alaranjado 

TDA L-triptofano 0,38 Triptofano desaminase 

TDA / imediato 

Amarelo 
Castanho 

avermelhado 
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IND L-triptofano 0,19 Produção de indol 

JAMES / imediato 

Incolor / 

verde 

pálido / 

amarelo 

Rosa 

VP 
Piruvato de 

sódio 
1,9 

Produção de acetoína 

(Voges Proskauer) 

VP 1 + VP 2 / 10 min 

Incolor / 

rosa pálido 

Rosa / 

vermelho 

GEL 

Gelatina 

(origem 

bovina) 

0,6 Gelatinase 
Não 

difusão 

Difusão do 

pigmento 

negro 

GLU D-glucose 

1,9 

Fermentação / 

oxidação (glucose) 

Azul / azul 

esverdeado 

Amarelo / 

amarelo 

acizentado 

MAN D-manitol 
Fermentação / 

oxidação (manitol) 

Amarelo 

INO Inositol 
Fermentação / 

oxidação (inositol) 

SOR D-sorbitol 
Fermentação / 

oxidação (sorbitol) 

RHA L-ramnose 
Fermentação / 

oxidação (ramnose) 

SAC D-sacarose 
Fermentação / 

oxidação (sacarose) 

MEL D-melibiose 
Fermentação / 

oxidação (melibiose) 

AMY Amigdalina 0,57 
Fermentação / 

oxidação (amigdalina) 

ARA L-arabinose 1,9 
Fermentação / 

oxidação (arabinose) 

OX   Citocromo oxidase 
Sem 

alteração 
Azul / violeta 
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A tabela 5 mostra os resultados das reações de cada teste que são obtidos 

quando se identifica Salmonella spp. 

 

Tabela 5: Testes do API 20 E e resultados característicos da presença de Salmonella spp. 

  

Testes Reações Resultados das 
reações 

ONPG Incolor - 

ADH Vermelho / alaranjado + 

LDC Vermelho /  alaranjado + 

ODC Vermelho /  alaranjado + 

CIT Azul esverdeado / azul + 

H2S Depósito negro / orla fina + 

URE Amarelo - 

TDA Amarelo - 

IND Incolor / verde pálido / amarelo - 

VP Incolor / rosa pálido - 

GEL Não difusão do pigmento negro - 

GLU Amarelo / amarelo acizentado + 

MAN Amarelo + 

INO Amarelo + 

SOR Amarelo + 

RHA Amarelo + 

SAC Azul / azul esverdeado - 

MEL Amarelo + 

AMY Azul / azul esverdeado - 

ARA Amarelo + 

OX Sem alteração de cor - 
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Assim, os testes de confirmação serológicos completam os testes bioquímicos, 

ainda que seja necessário interpretar os resultados obtidos a partir destes testes, para 

que sejam o mais exatos possível, tal como apresentado na tabela 6. 

  

Tabela 6: Interpretação dos resultados dos testes de confirmação bioquímicos e serológicos. 

Testes 
bioquímicos Auto-aglutinação Testes serológicos Interpretação 

Típicos Não Positivos Salmonella spp. 
positiva 

Típicos Não Negativos 
Salmonella 
presuntiva 

Típicos Sim Não realizados devido 
à auto-aglutinação 

Atípicos – – Salmonella spp. 
negativa 
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Fluxograma do método ISO 6579-1 para pesquisa de Salmonella spp. em 375g 

  

Incubar a: 37 ± 1ºC durante 18 ± 2h 

Preparação da suspensão-mãe:  
 

375g amostra + 3375 mL BPW pré-aquecido 
(34-38ºC) 

 

Transferir 0,1 mL para RVS Transferir 1 mL para MKTTn  

Incubar a: 41,5 ± 1ºC durante 24 ± 3h  

(Queijos e produtos lácteos secos devem 
incubar mais 24±3h) 

Incubar a: 37 ± 1ºC durante 24 ± 3h  

(Queijos e produtos lácteos secos devem 
incubar mais 24±3h) 

A partir do MKTTn, inocular com ansa de 10 
µL os meios XLD e Rapid Salmonella, de 

modo a obter colónias isoladas (4 
quadrantes) 

Incubar a: 37 ± 1ºC durante 24 ± 3h  

A partir do RVS, inocular com ansa de 10 µL 
os meios XLD e Rapid Salmonella, de modo 

a obter colónias isoladas (4 quadrantes) 

 

Incubar a: 37 ± 1ºC durante 24 ± 3h  

RAPID SALMONELLA: Colónias típicas: magenta 
XLD:  Colónias típicas: avermelhadas com centro preto. As variantes Salmonella H2S negativas, apresentam cor 
rosa com centro rosa mais escuro. Salmonella lactose positiva, cresce com cor amarela, com ou sem centro preto. 

 

Homogeneizar 
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Marcar as colónias suspeitas em cada placa. 
Selecionar 1 a 5 colónias típicas dos dois 
meios (XLD e Rapid Salmonella), para 
subcultura em Nutrient Agar. 

Incubar a: 37 ± 1ºC durante 24 ± 3h 

Confirmação bioquímica: Confirmação serológica: 

1º) Verificar se a estirpe é auto-aglutinante 
através da solução salina, o que não deve 
ocorrer na presença de Salmonella 
2º) Testes com anti-soros para os antigénios   
O e H 
  
 

API 20 E 

Confirmação 
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Pesquisa de Salmonella spp. em 375g pelo método VIDAS SPT 
 

O método VIDAS UP Salmonella (SPT) 31, ao contrário do método anterior, que 

envolve técnicas clássicas de microbiologia, baseia-se na ligação específica de 

proteínas recombinantes provenientes de bacteriófagos, a determinadas proteínas da 

superfície de Salmonella, que decorre no equipamento da família VIDAS. A deteção das 

proteínas de Salmonella ocorre através da medição da fluorescência resultante de uma 

reação enzimática catalisada por uma enzima conjugada às proteínas recombinantes. 

Este método é qualitativo e automatizado, pelo que a obtenção de resultados se torna 

mais rápida e simples. O VIDAS SPT permite a pesquisa de Salmonella em produtos de 

alimentação humana e animal, nas amostras de ambiente de produção e nas amostras 

de produção primária. 

 

Tabela 7: Etapas para o isolamento de Salmonella spp., em meio de cultura utilizado e respetivas condições de 
incubação, seguindo o método VIDAS SPT. 

Etapa Meio de cultura Condições de incubação 

Pré-enriquecimento 
com adição do 
Suplemento 
Salmonella 

Buffered peptone water (BPW) (41,5±1)ºC durante 22-26h 

Teste VIDAS   

Isolamento Rapid Salmonella agar (37±1)ºC durante 18-24h 

Leitura e 
confirmação 

Confirmação bioquímica (API 20 E; 

teste da oxidase) 

 

Confirmação serológica (auto-

aglutinação; antigénios O e H) 

 

 

 

A metodologia para a validação do método VIDAS SPT para a pesquisa de 

Salmonella spp. em amostras de grande dimensão compreendeu a análise de: 

§ Amostras contaminadas naturalmente e não contaminadas; 
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§ Amostras contaminadas artificialmente com material de referência ou controlo 

positivo; 

§ Participação em ensaios de comparação interlaboratorial. 

A pesquisa de Salmonella spp. entre 50-375g pelo método VIDAS SPT 

compreende quatro etapas principais apresentadas na tabela 7, designadamente pré-

enriquecimento com adição do Suplemento Salmonella, execução do teste VIDAS, 

isolamento em meio sólido seletivo e leitura e confirmação. 

O procedimento inicia-se com a pesagem da amostra assepticamente num saco 

de homogeneização (50 a 375g) e adição de BPW pré-aquecido a 41,5ºC ± 1ºC, 3 vezes 

o valor de amostra ou 9 vezes para o cacau em pó e os derivados de leite que 

apresentem um aspeto viscoso após reconstituição. De seguida, homogeneizar e 

adicionar ±5% de Suplemento Salmonella, correspondente a: 

 

 

!"#$%&%'()	!+$&)'%$$+	(&-) =
0)$"&%	1%	234	(&-)

225	(&-)
 

 

 

Para o cacau em pó e derivados do leite: 

 

 

!"#$%&%'()	!+$&)'%$$+	(&-) =
0)$"&%	1%	234	(&-)

675	(&-)
 

 

Por exemplo, para uma amostra de 375g adicionam-se 1125 mL de BPW e 5 mL 

de Suplemento Salmonella. Por outro lado, para uma amostra de 375g de cacau em pó 

ou derivados de leite adicionam-se 3375 mL de BPW e 5 mL de Suplemento Salmonella. 

Posteriormente, deve-se misturar manualmente o conteúdo do saco e incubar a 

41,5ºC ± 1ºC durante 22 a 26h. Após incubação, misturar novamente o conteúdo do 

saco, pipetar 2-3 mL do caldo de enriquecimento para um tubo e aquecer o tubo fechado 

em banho-maria a 95-100ºC durante 5 ± 1 minutos. O caldo de enriquecimento pode ser 

armazenado entre 2-8ºC durante 72 horas, para a realização do teste VIDAS, bem como 

para a etapa de confirmação. Deixar arrefecer o tubo durante cerca de 10 minutos, agitar 
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no vórtex e transferir 0,5 mL para o poço-amostra da barrete VIDAS. Efetuar o teste 

VIDAS e confirmar apenas os resultados positivos, uma vez que os resultados negativos 

obtidos por este teste são considerados negativos para Salmonella spp. A fase de 

confirmação inicia-se com o isolamento do caldo de enriquecimento não aquecido em 

meio Rapid Salmonella. Incubar a placa invertida a 37ºC ± 1ºC durante 18 a 24h. As 

colónias típicas de Salmonella no meio Rapid Salmonella têm cor magenta, tal como 

representado na figura 6. De seguida, devem ser selecionados entre 1 a 5 colónias 

típicas isoladas do meio Rapid Salmonella para subcultura em Nutrient Agar. Depois de 

incubar a 37ºC ± 1ºC durante 18 a 24h, procede-se a confirmação da presença de 

Salmonella através de testes bioquímicos e serológicos, seguindo o procedimento 

descrito anteriormente na norma ISO 6579-1. Os resultados dos testes de confirmação 

são interpretados conforme apresentado na anterior tabela 6. 

O teste VIDAS realiza-se através de uma barrete composta por 10 poços (tabela 

8) cobertos por uma folha de alumínio selada. O primeiro poço apresenta uma parte 

perfurada para facilitar a introdução da amostra. Os poços intermédios contêm os 

diferentes reagentes necessários à análise, prontos a serem utilizados, e o último poço 

é uma cuvete que permite a leitura em fluorometria. 

 

Tabela 8: Descrição dos reagentes correspondentes a cada poço da barrete SPT. 

Poço Reagentes 

1 
Poço-amostra: colocar 0,5 mL de caldo de enriquecimento, de 

calibrador ou de controlo. 

2 Tampão de pré-lavagem (400 μL): Tampão pH 7.8 + conservante. 

3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 
Tampão de lavagem (600 μL): Tampão TRIS (TBS) (150 mmol/L) - 

Polissorbato 20 pH 7.6 + conservante. 

6 
Conjugado (400μL): Proteínas específicas de recetores de Salmonella 

marcadas com fosfatase alcalina + conservante. 

10 

Cuvete de leitura com substrato (300 μL): 4-metil-umbeliferil-fosfato 

(0,6mmol/L) + dietanolamina* (DEA) (0,62 mol/L, ou seja, 6,6%, pH 

9.2) + conservante. 
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Juntamente com as barretes SPT, a embalagem contêm ainda cones SPR, um 

calibrador SPT, um controlo positivo SPT e um controlo negativo. O cone SPR serve 

tanto de fase sólida como de suporte de pipetagem, pois o interior do cone está coberto 

por proteínas específicas de recetores de Salmonella. Isto vai permitir que os recetores 

de Salmonella presentes na amostra colocada na barrete se fixem no interior do cone 

SPR, sendo que os elementos não fixados são eliminados pelas etapas de lavagem. De 

seguida, as proteínas conjugadas com fosfatase alcalina são aspiradas e dispensadas 

no cone SPR e vão fixar-se aos recetores de Salmonella, fixados previamente na parede 

do cone SPR. Posteriormente, novas etapas de lavagem eliminam o conjugado não 

fixado. Na etapa de deteção final, o substrato (4-metil-umbeliferil fosfato) é submetido a 

um ciclo de aspiração e dispensação do cone SPR. Deste modo, a enzima do conjugado 

catalisa a hidrólise deste substrato num produto final fluorescente (fosfato de 4-metil-

umbeliferona), cuja fluorescência é medida a 450 nm. O valor é expresso como um valor 

de fluorescência relativo (RFV), interpretado pelo sistema VIDAS da seguinte forma: 

 

9+$):	1%	(%;(%	(<9) =
=>9	#+1:ã)
=>9	+&);(:+

 

 

Todas estas etapas são efetuadas automaticamente no equipamento VIDAS 

(figura 8), tal como a análise dos resultados, em que o aparelho está conectado com um 

software informático e fornece um valor de teste (TV) para cada amostra. Este valor é 

comparado com as referências internas (limiares) e cada resultado é interpretado, 

obtendo-se, um resultado positivo ou negativo para a presença de Salmonella, de 

acordo com a tabela 9. 

 

Tabela 9: Interpretação do valor de teste obtido no teste VIDAS. 

Valor de teste Interpretação 

< 0,25 Negativo 

≥ 0,25 Positivo 
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O método VIDAS UP Salmonella foi certificado NF Validation pela AFNOR 

Certification como método alternativo de análise para a deteção de Salmonella. Esta 

validação primária foi obtida em relação ao método ISO 6579-1, sendo que o método 

VIDAS SPT apresenta mais vantagens no que diz respeito à automatização e rapidez. 

A validação secundária consistiu no protocolo para carnes cruas de vaca e de vitela, 

leite em pó e derivados de leite, chocolate, cacau e produtos derivados de cacau para 

uma amostra de grandes dimensões compreendida entre 50 e 375g, com utilização do 

Suplemento Salmonella, previamente validado e certificado pela AFNOR Certification. 

O Suplemento Salmonella (Salmonella SUPP) associado com BPW (buffered 

peptone water) pode ser usado como enriquecimento seletivo de Salmonella, pois 

permite a inibição das bactérias gram-positivas e de algumas gram-negativas. Para 

preparar o suplemento, deve-se reconstituir o conteúdo do frasco (liofilizado verde 

escuro) com 14 mL de uma solução de etanol a 70% (70 mL de etanol puro + 30 mL de 

água desmineralizada), e agitar no vórtex antes de pipetar cada amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Equipamento VIDAS para realização do teste VIDAS SPT. 32  
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Negativo 

Fluxograma do método VIDAS SPT para pesquisa de Salmonella spp. em 375g 

  

  

Homogeneizar 

Homogeneizar 

Preparação da suspensão-mãe: 
 

50 a 375g de amostra 
+ 

3x de BPW pré-aquecido a 41,5 ± 1ºC ou 9x para o cacau 
em pó e os derivados de leite 

Ex: 375g de amostra 
+ 

1125 mL de BPW pré-aquecido a 41,5 ± 1ºC ou 3375 mL para o 
cacau em pó e derivados de leite 

Adicionar ±5% de Suplemento Salmonella 
(volume de BPW/225) 

Ex: 5 mL de Salmonella SUPP para 1125 mL de BPW 

Incubar a:   
41,5 ± 1ºC durante 22 a 26h 

 

Misturar manualmente o conteúdo do saco de 
homogeneização 

Transferir 2-3 mL do caldo de 
enriquecimento para um tubo 

Fechar o tubo e aquecer em banho-
maria a 95-100ºC durante 5 ± 1min  

Arrefecer o tubo e agitar no vórtex 

 
Transferir 0,5 mL para o poço-amostra 

da barrete VIDAS 
 

Efetuar o teste VIDAS 

Teste VIDAS 

Positivo 

Confirmação Os resultados negativos 
obtidos pelo VIDAS são 
considerados negativos  
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Positivo 

Resultado 
negativo para 

Salmonella spp. 

Negativo 

 
Isolar 1 a 5 colónias suspeitas em 

Nutrient Agar 

Incubar a:   
37 ± 1ºC durante 18 a 24h 

Confirmação bioquímica: Confirmação serológica: 

1º) Verificar se a estirpe é auto-
aglutinante através da solução 
salina, o que não deve ocorrer 
na presença de Salmonella 
2º) Testes com anti-soros para 
os antigénios O e H 
 
 

- 

API 20 E 

Isolar o caldo de enriquecimento não 
aquecido em Rapid Salmonella 

Incubar a:   
37 ± 1ºC durante 18 a 24h 

Colónias típicas de Salmonella 
crescem com cor magenta 

Confirmação 
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  Capítulo 3 - Resultados e Discussão 
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Pesquisa de Salmonella spp. em 375g pela norma ISO 6579-1 
 

Sendo a Salmonella um microrganismo prevalente nos alimentos, é fundamental 

a validação de métodos para a sua deteção, garantindo o cumprimento da segurança 

alimentar e o consumo de produtos seguros por parte do consumidor. As amostras 

analisadas no laboratório de microbiologia da Silliker Portugal, seguindo a norma ISO 

6579-1, foram essencialmente leites em pó, farinhas, ervilhas, pescados e carnes. A 

seleção destas matrizes está relacionada com a disponibilidade de maiores quantidades 

de amostra no laboratório. 

Para efeitos de validação do método descrito na norma internacional ISO 6579-

1, foram analisadas amostras contaminadas naturalmente ou não contaminadas, 

amostras contaminadas artificialmente (com material de referência – DPCS) e ainda 

amostras de participação no ensaio de comparação interlaboratorial. Num total de 33 

amostras, foram obtidos 55 resultados provenientes de amostras naturalmente 

contaminadas e/ ou a partir de amostras contaminadas artificialmente e/ ou amostras 

não contaminadas, que são amostras realizadas em duplicado para experiência no 

método, bem como para garantir a não contaminação das mesmas (anexo 1). 

No laboratório de microbiologia da Silliker Portugal, as amostras são 

contaminadas artificialmente com Salmonella Abaetetuba através do DPCS (Daily 

Process Control Sample), que é uma matriz alimentar estéril, para eliminar a presença 

de microflora contaminante, inoculada com um nível baixo de concentração do 

microrganismo alvo. As amostras de DPCS ajudam a verificar que os métodos do 

laboratório se encontram controlados, demonstrando que o laboratório tem competência 

para encontrar o microrganismo alvo, caso esteja presente, bem como a execução 

correta do método analítico em cada passo. O laboratório de microbiologia analisa 

diariamente uma amostra de DPCS de Salmonella Abaetetuba (Silliker Strain 

Salmonella Abaetetuba SLR 2954), em paralelo com as amostras de clientes para o 

mesmo método. Em relação ao ensaio de comparação interlaboratorial, em que o 

laboratório participou, as amostras foram contaminadas artificialmente com Salmonella 

Bracknell. 

Deste modo, das 33 amostras analisadas, com 55 resultados obtidos, eram 

expectáveis 35 ensaios com presença de Salmonella spp., pois provinham de amostras 

contaminadas artificialmente com materiais de referência e/ ou ensaios de comparação 
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interlaboratorial. Eram expectáveis, também, 20 ensaios não obterem presença de 

Salmonella spp., pois provinham de amostras que não tinham contaminação por 

Salmonella spp. (amostras analisadas em duplicado e/ ou paralelo para assegurar a sua 

não contaminação). A validação foi realizada com o propósito de o laboratório 

implementar este método desenvolvido e normalizado externamente. 

Em 35 ensaios que provinham de amostras contaminadas artificialmente, foram 

considerados os 35 ensaios presuntivos. Dos 20 ensaios que provinham de amostras 

não contaminadas, foram considerados os 20 ensaios não presuntivos para a presença 

de Salmonella spp. 

Neste sentido, os parâmetros avaliados, com base nos resultados obtidos 

apresentados na tabela 10, são sensibilidade, especificidade, taxa de falsos positivos, 

taxa de falsos negativos, seletividade, eficiência e exatidão. A incerteza não se aplica, 

pois é um método qualitativo. Nas tabelas seguintes 11, 12 e 13 estão presentes os 

cálculos e respetivos resultados para os parâmetros referidos. 

 

Tabela 10: Resultados finais de amostras, ensaios, ensaios de amostras contaminadas artificialmente, ensaios de 
amostras não contaminadas e ensaios de amostras contaminadas naturalmente, obtidos pelo método ISO 6579-1. 

Amostras Ensaios 

Ensaios de 

amostras 

contaminadas 

artificialmente 

Ensaios de 

amostras não 

contaminadas 

Ensaios de 

amostras 

contaminadas 

naturalmente 

33 55 35 20 0 
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Tabela 11: Representação dos valores obtidos para posterior tratamento estatístico. 

  

Ensaios Presuntivos 
 

+ - 

Confirmados/ 

Verdadeiramente 

+ 
Verdadeiros positivos 

(a) 
Falsos negativos (b) " + $ 

- Falsos positivos (c) 
Verdadeiros negativos 

(d) 
% + & 

  " + % $ + & ' 

 

Tabela 12: Valores obtidos pela norma ISO 6579-1 para avaliação estatística. 

  

Ensaios Presuntivos 
 

+ - 

Confirmados/ 

Verdadeiramente 

+ 35 0 " + $ 

- 0 20 % + & 

  " + % $ + & 55 

 

Tabela 13: Cálculos de sensibilidade, especificidade, taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos, seletividade e 
eficiência e respetivos resultados referentes ao método ISO 6579-1. 

Sensibilidade " (" + $)⁄  100% 

Especificidade & (% + &)⁄  100% 

Taxa de falsos positivos % (" + %)⁄  0% 

Taxa de falsos negativos $ ($ + &)⁄  0% 

Seletividade " '⁄  64% 

Eficiência (" + &) '⁄  100% 
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Sensibilidade 

 

A sensibilidade consiste na capacidade do método em detetar o microrganismo 

alvo e avalia a fração total de positivos, corretamente atribuídos na contagem 

presuntiva. Normalmente, a sensibilidade é >90%. 

Sensibilidade: número de colónias ou ensaios presuntivos que são verdadeiros / 

(número de colónias ou ensaios presuntivos que são verdadeiros + número de colónias 

ou ensaios não considerados presuntivos, mas que são verdadeiros) 

Sensibilidade = + (+ + A)⁄ = 35 (35 + 0)⁄ = 100% 

 

Especificidade 

 

A especificidade define-se como a fração total de negativos, corretamente 

atribuídos na contagem presuntiva. Normalmente a especificidade é >80%. 

Especificidade: número de colónias ou ensaios não presuntivos verdadeiros / (número 

de colónias ou ensaios não presuntivos verdadeiros + número de colónias ou ensaios 

presuntivos, mas que são falsos) 

Especificidade = 1 (G + 1)⁄ = 20 (0 + 20)⁄ = 100% 

 

Taxa de falsos positivos 

 

A taxa de falsos positivos estima a fração de resultados positivos, por exemplo 

de colónias típicas, que demonstram ser devido a organismos não-alvo. 

Taxa de falsos positivos: número de colónias ou ensaios presuntivos, mas que são 

falsos / (número de colónias ou ensaios presuntivos que são verdadeiros + número de 

colónias ou ensaios presuntivos, mas que são falsos) 

Taxa de falsos positivos = G (+ + G)⁄ = 0 (35 + 0)⁄ = 0% 
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Taxa de falsos negativos 

 

A taxa de falsos negativos avalia a fração de resultados negativos, ou seja, 

colónias atípicas, que demonstram ser colónias alvo. 

Taxa de falsos negativos: número de colónias ou ensaios não considerados presuntivos, 

mas que são verdadeiros / (número de colónias ou ensaios não considerados 

presuntivos, mas que são verdadeiros + número de colónias ou ensaios não presuntivos 

verdadeiros) 

Taxa de falsos negativos = A (A + 1)⁄ = 0 (0 + 20)⁄ = 0% 

 

Seletividade 

 

A seletividade define-se como o rácio do número de colónias/ ensaios-alvo com 

o número total de colónias. Normalmente os resultados não são válidos se a seletividade 

for <10%. 

Seletividade: número de colónias ou ensaios presuntivos que são verdadeiros / número 

total de colónias ou ensaios 

Seletividade = + '⁄ = 35 (35 + 20)⁄ = 64% 

 

Eficiência 

 

A eficiência estima a fração de colónias/ ensaios totais corretamente atribuídas 

na contagem presuntiva. 

Eficiência: (número de colónias ou ensaios presuntivos que são verdadeiros + número 

de colónias ou ensaios não presuntivos verdadeiros) / número total colónias ou ensaios. 

Eficiência = (+ + 1) '⁄ = (35 + 20) (35 + 20)⁄ = 100% 
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Exatidão 

 

A exatidão é demostrada com base nos resultados dos ensaios de comparação 

interlaboratorial (tabela 14) e quando aplicada a um conjunto de dados refere-se à 

combinação da veracidade (avaliação dos erros sistemáticos) com a precisão (avaliação 

dos erros aleatórios). É a concordância entre o valor obtido e o valor convencionalmente 

aceite como verdadeiro. 

 

Tabela 14: Resultados obtidos no ensaio de comparação interlaboratorial pelo método ISO 6579-1. 

Data Matriz Resultado 
Resultado 
esperado 

Nº de 
laboratórios 
participantes 

Avaliação 

20/03/2020 Leite em pó Positivo Positivo 93 Satisfatório 

 

 

 

Seguindo a norma ISO 6579-1 foram realizados 55 ensaios, dos quais 35 foram 

amostras contaminadas artificialmente com Salmonella Abaetetuba e as restantes 20 

amostras não contaminadas foram analisadas em paralelo, para garantir a sua não 

contaminação. 

Com base nos resultados obtidos, demonstra-se que o método ISO 6579-1 

executado no laboratório de microbiologia da Silliker Portugal, S.A., tem capacidade 

para encontrar o microrganismo alvo (Salmonella em amostras com 375g) e que o 

laboratório executa corretamente o método analítico. A sensibilidade do método obtida 

foi de 100%, sendo que normalmente a sensibilidade é superior a 90%, demonstrando 

que o método tem uma sensibilidade adequada, tal como a especificidade, que 

normalmente é superior a 80% e neste método foi obtida uma especificidade de 100%. 

Quanto à taxa de falsos positivos e falsos negativos obtida foi 0% para ambos, o que é 

muito favorável. Por norma, os resultados não são válidos se a seletividade for inferior 

a 10%, neste caso a seletividade obtida foi 64%, pelo que este método apresenta uma 

seletividade apropriada. Outro parâmetro com resultados bastante satisfatórios foi a 

eficiência, em que se obteve 100%. Por último, com base nos resultados obtidos no 



FCUP 
Validação de pesquisa de Salmonella em 375g em amostras 

de várias matrizes pela ISO 6579-1 e VIDAS SPT 
57 

 

ensaio de comparação interlaboratorial, verifica-se que os valores de exatidão obtidos 

cumprem os critérios estabelecidos para a matriz analisada. 

Assim, a validação secundária/ verificação do método foi concluída com 

sucesso, comprovando que este procedimento é adequado ao uso pretendido e descrito 

na norma internacional ISO 6579-1.  
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Pesquisa de Salmonella spp. em 375g pelo método VIDAS SPT 
 

Com o objeto de realizar a validação secundária/ verificação do método analítico 

para a pesquisa de Salmonella spp. foram analisadas as seguintes matrizes: carnes 

cruas de vaca e vitela, leite em pó e derivados de leite, chocolate, cacau e produtos 

derivados de cacau, de grande dimensão (entre 50 e 375g), de acordo com a 

metodologia definida no procedimento PAM. 57 Pesquisa de Salmonella spp., utilizando 

o método VIDAS UP Salmonella (SPT), alternativo ao método descrito na norma ISO 

6579-1. As análises foram executadas nas matrizes referidas, pois apenas estas foram 

validadas externamente pela AFNOR Certification. 

A validação do método VIDAS SPT decorreu segundo a análise de amostras 

contaminadas naturalmente ou não contaminadas, amostras contaminadas 

artificialmente (com material de referência – DPCS) e ainda participação em ensaios de 

comparação interlaboratorial. Foram analisadas 35 amostras, que permitiram obter 54 

resultados provenientes de amostras naturalmente contaminadas e/ ou a partir de 

amostras contaminadas artificialmente e/ ou amostras não contaminadas, que são 

amostras realizadas em duplicado para experiência no método (anexo 2). Esta validação 

foi realizada para colmatar a necessidade de implementar este método no laboratório, 

sendo que o método foi desenvolvido e certificado NF Validation pela AFNOR 

Certification. 

Em 35 amostras analisadas, com 54 resultados obtidos, eram expectáveis 38 

ensaios com presença de Salmonella spp., pois provinham de amostras contaminadas 

artificialmente com materiais de referência e/ ou ensaios de comparação 

interlaboratorial. Eram expectáveis, também, 16 ensaios não obterem presença de 

Salmonella spp., pois provinham de amostras que não tinham contaminação por 

Salmonella spp. (amostras analisadas em duplicado e/ ou paralelo para assegurar a sua 

não contaminação). 

Neste sentido, dos 38 ensaios que provinham de amostras contaminadas 

artificialmente, foram considerados os 38 ensaios presuntivos. Dos 16 ensaios que 

provinham de amostras não contaminadas, foram considerados os 16 ensaios não 

presuntivos para a presença de Salmonella spp. Posto isto, e com base nos resultados 

obtidos, expostos na tabela 15, é possível avaliar os seguintes parâmetros: 

sensibilidade, especificidade, taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos, 
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seletividade, eficiência e exatidão. Neste caso, não se calcula a incerteza, por ser um 

método qualitativo. Nas tabelas que se seguem 16, 17 e 18 constam os cálculos e 

resultados para cada parâmetro. 

 

 

Tabela 15: Resultados finais de amostras, ensaios, ensaios de amostras contaminadas artificialmente, ensaios de 
amostras não contaminadas e ensaios de amostras contaminadas naturalmente, obtidos pelo método VIDAS SPT. 

Amostras Ensaios 

Ensaios de 

amostras 

contaminadas 

artificialmente 

Ensaios de 

amostras não 

contaminadas 

Ensaios de 

amostras 

contaminadas 

naturalmente 

35 54 38 16 0 

 

 

 

Tabela 16: Representação dos valores obtidos para tratar estatisticamente. 

  

Ensaios Presuntivos 
 

+ - 

Confirmados/ 

Verdadeiramente 

+ 
Verdadeiros positivos 

(a) 
Falsos negativos (b) " + $ 

- Falsos positivos (c) 
Verdadeiros negativos 

(d) 
% + & 

  " + % $ + & ' 
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Tabela 17: Valores obtidos pelo método VIDAS SPT para avaliação estatística. 

  

Ensaios Presuntivos 
 

+ - 

Confirmados/ 

Verdadeiramente 

+ 38 0 " + $ 

- 0 16 % + & 

  " + % $ + & 54 

 

 

Tabela 18: Cálculos de sensibilidade, especificidade, taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos, seletividade e 
eficiência e respetivos resultados referentes ao método VIDAS SPT. 

Sensibilidade " (" + $)⁄  100% 

Especificidade & (% + &)⁄  100% 

Taxa de falsos positivos % (" + %)⁄  0% 

Taxa de falsos negativos $ ($ + &)⁄  0% 

Seletividade " '⁄  70% 

Eficiência (" + &) '⁄  100% 

 

 

Sensibilidade 

 

Sensibilidade = + (+ + A)⁄ = 38 (38 + 0)⁄ = 100% 

 

Especificidade 

 

Especificidade = 1 (G + 1)⁄ = 16 (0 + 16)⁄ = 100% 
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Taxa de falsos positivos 

 

Taxa de falsos positivos = G (+ + G)⁄ = 0 (38 + 0)⁄ = 0% 

 

Taxa de falsos negativos 

 

Taxa de falsos negativos = A (A + 1)⁄ = 0 (0 + 16)⁄ = 0% 

 

Seletividade 

 

Seletividade = + '⁄ = 38 (38 + 16)⁄ = 70% 

 

Eficiência 

 

Eficiência = (+ + 1) '⁄ = (38 + 16) (38 + 16)⁄ = 100% 

 

Exatidão 

 

A exatidão baseia-se nos resultados dos ensaios de comparação interlaboratorial 

(tabela 19). 

 

Tabela 19: Resultados obtidos no ensaio de comparação interlaboratorial pelo método VIDAS SPT. 

Data Matriz Resultado 
Resultado 
esperado 

Nº de 
laboratórios 
participantes 

Avaliação 

19/03/2020 Leite em pó Positivo Positivo 93 Satisfatório 
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Através da execução do procedimento PAM.57, utilizando o método VIDAS SPT 

foram realizados 54 ensaios, dos quais 38 foram amostras contaminadas artificialmente 

com Salmonella Abaetetuba e as restantes 16 amostras não contaminadas foram 

analisadas em paralelo, com o intuito de assegurar a sua não contaminação. 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que o método VIDAS SPT, 

executado no laboratório de microbiologia da Silliker Portugal, S.A., é capaz de detetar 

Salmonella spp. em amostras de grandes dimensões, entre 50 e 375g e que o 

laboratório executa corretamente o método analítico. A sensibilidade obtida foi de 100%, 

o que mostra que este método tem uma sensibilidade adequada, pois normalmente a 

sensibilidade é superior a 90%. A especificidade obtida de 100% também revelou ser 

adequada neste método, sendo que normalmente é superior a 80%. Em relação à taxa 

de falsos positivos e falsos negativos obtida foi bastante favorável, com uma 

percentagem de 0% para ambas as taxas. No método VIDAS SPT a seletividade obtida 

de 70% foi um pouco melhor em comparação com o método ISO 6579-1, tendo em 

conta que os resultados não são válidos se a seletividade for inferior a 10%. A eficiência 

obtida de 100% também foi um resultado bastante satisfatório. Por último, os valores de 

exatidão obtidos cumprem os critérios estabelecidos para a matriz analisada, segundo 

a participação no ensaio de comparação interlaboratorial. 

Deste modo, com base nos resultados obtidos, foi possível concluir com êxito a 

validação secundária/ verificação do método, comprovando que o procedimento 

PAM.57 é adequado ao uso pretendido, com utilização do método VIDAS SPT. 
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Capítulo 4 - Conclusões  
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A segurança alimentar exige um conjunto de normas de produção, transporte e 

armazenamento, que asseguram a sua adequabilidade de matérias-primas e produtos 

de consumo. Estas regras são internacionais para que os alimentos possam satisfazer 

as necessidades comerciais e sanitárias dos consumidores, pois cada vez estão mais 

informados e se tornam mais exigentes. Por estes motivos, ao longo dos anos o controlo 

da qualidade alimentar passou a ser uma necessidade permanente. 

A Silliker Portugal, S.A., sendo um laboratório acreditado, ajuda empresas do 

ramo alimentar a garantirem a qualidade dos seus produtos, aplicando os requisitos da 

norma ISO/IEC 17025 em todos os métodos implementados, com o intuito de controlar 

todos os resultados produzidos, bem como transmitir confiança aos clientes nos serviços 

prestados. 

Os objetivos propostos para a validação dos métodos ISO 6579-1 e VIDAS SPT 

para pesquisa de Salmonella em 375g foram concluídos com sucesso, demonstrando a 

possibilidade de implementação destes métodos no laboratório de microbiologia. Em 

ambos os métodos se obtêm resultados corretos e fiáveis, sendo que o método VIDAS 

SPT é um teste mais rápido, automatizado e com um procedimento mais simples, em 

comparação com o método ISO 6579-1. Em contrapartida, o método VIDAS SPT 

também acarreta algumas desvantagens, nomeadamente por ser um método mais caro 

de realizar e com restrição de matrizes, pois a validação na empresa teve como base a 

validação executada externamente pela AFNOR Certification. Por estes motivos, 

apenas foi possível validar o método para pesquisa de Salmonella em amostras de 

grandes dimensões (entre 50 e 375g) em carnes cruas de vaca e de vitela, leite em pó 

e derivados de leite, chocolate, cacau e produtos derivados de cacau. Relativamente à 

norma ISO 6579-1, o procedimento poderia ser executado em várias matrizes sem 

qualquer tipo de limitação, sendo que a seleção ocorreu mediante a disponibilidade das 

mesmas no laboratório. 

No decorrer de ambos os procedimentos, a maior dificuldade foi detetada após 

a primeira incubação das amostras, nas quais ocorria alteração da consistência de 

algumas matrizes, em produtos mais viscosos, dificultando a pipetagem e todo o 

trabalho subsequente. Esta situação verificou-se maioritariamente em amostras de 

cacau e leite em pó. 

Para complementar a validação, o laboratório de microbiologia participou em 

ensaios de comparação interlaboratorial dos respetivos métodos, obtendo resultados 

satisfatórios. Adicionalmente, os parâmetros estatísticos avaliados também foram 
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aceitáveis, comprovando assim, a aptidão dos métodos para a pesquisa de Salmonella 

em amostras de 50 a 375g. 

A realização deste estágio permitiu adquirir e complementar os conhecimentos 

na área da microbiologia. A integração na rotina de trabalho laboratorial em contexto 

empresarial foi bastante benéfica, possibilitando a aprendizagem de diversos métodos 

praticados no laboratório para contagem de colónias e deteção de microrganismos. 

Incluindo ainda a preparação das amostras e dos meios de cultura. 

Em estudos futuros poderia ser considerada a validação do método VIDAS SPT 

para uma maior diversidade de matrizes entre 50 a 375g, sendo que também seria 

relevante testar ainda mais matrizes pela norma ISO 6579-1, pois só assim é possível 

evidenciar um maior número de problemas e investir nas soluções. 
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Anexos 

Anexo 1 – Compilação de dados obtidos com o procedimento ISO 6579-1 
 

Data Produto Resultado Unidades Observações 

09-03-2020 Farinha - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

09-03-2020 Farinha - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

09-03-2020 Farinha - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

09-03-2020 Farinha - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 
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20-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

18-05-2020 Leite em pó - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

18-05-2020 Leite em pó - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

18-05-2020 Leite em pó - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

18-05-2020 Leite em pó - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

18-05-2020 Farinha Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

18-05-2020 Farinha Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

25-05-2020 Ervilhas Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

25-05-2020 Ervilhas Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

25-05-2020 Ervilhas Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

08-06-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

15-06-2020 Farinha Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

15-06-2020 Farinha Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

15-06-2020 Ervilhas - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

15-06-2020 Ervilhas - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

15-06-2020 Ervilhas - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

15-06-2020 Ervilhas - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

14-07-2020 Pescado - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 
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14-07-2020 Pescado - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

14-07-2020 Pescado - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

14-07-2020 Pescado - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

14-07-2020 Pescado Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-07-2020 Pescado Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-07-2020 Pescado Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-07-2020 Pescado Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

29-07-2020 Carne - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

29-07-2020 Carne - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

29-07-2020 Carne - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

29-07-2020 Carne - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

29-07-2020 Carne Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

29-07-2020 Carne Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

29-07-2020 Carne Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 
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Anexo 2 – Compilação de dados obtidos através do método VIDAS SPT 
 

Data Produto Resultado Unidades Observações 

03-12-2019 Leite em pó - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

03-12-2019 Leite em pó - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

03-12-2019 Leite em pó - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

03-12-2019 Leite em pó - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

03-12-2019 Cacau Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

03-12-2019 Chocolate Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

03-12-2019 Chocolate Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

03-12-2019 Carne Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

09-12-2019 Carne – A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

09-12-2019 Carne – B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

09-12-2019 Carne – A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

09-12-2019 Carne – B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

09-12-2019 Carne Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

09-12-2019 Carne Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

09-12-2019 Carne Não detetado 375g - 

13-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

13-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

13-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

13-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 
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13-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

14-01-2020 Leite em pó Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

20-01-2020 Chocolate – A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

20-01-2020 Chocolate – B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

20-01-2020 Chocolate – A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

20-01-2020 Chocolate – B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

20-01-2020 Chocolate Detetado 375g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

27-01-2020 Leite em pó Detetado 50g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

27-01-2020 Leite em pó Detetado 125g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

27-01-2020 Carne Detetado 50g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

27-01-2020 Carne Detetado 125g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

03-02-2020 Cacau Detetado 50g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

03-02-2020 Cacau Detetado 125g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

03-02-2020 Chocolate Detetado 50g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

03-02-2020 Chocolate Detetado 125g Contaminado com Salmonella Abaetetuba 

13-02-2020 Cacau – A Não detetado 125g Analisado em paralelo 

13-02-2020 Cacau - B Não detetado 125g Analisado em paralelo 

13-02-2020 Cacau em pó - A Não detetado 375g Analisado em paralelo 

13-02-2020 Cacau em pó - B Não detetado 375g Analisado em paralelo 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 
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19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

19-03-2020 Interlaboratorial (Leite em pó) Detetado 375g Contaminado com Salmonella Bracknell 

 

 


