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Resumo 
 

As doenças de origem alimentar têm ganho um importante reconhecimento ao longo 

dos anos. A compreensão deste conceito tornou-se relevante de modo a acompanhar a 

evolução da indústria alimentar, uma das mais importantes, exigentes e competitivas 

mundialmente. O desenvolvimento desta indústria deu-se particularmente nas últimas 

décadas, contribuindo para que a população se tornasse mais suscetível a contrair 

doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Atualmente estima-se 

que uma em cada dez pessoas adoece devido às doenças de origem alimentar, 

tornando-se assim fundamental garantir que as empresas ligadas a esta área cumpram 

com a legislação estabelecida.  

As análises microbiológicas aos alimentos garantem a qualidade e segurança 

alimentar, prevenindo a entrada de alimentos potencialmente contaminados no mercado 

e salvaguardando a saúde dos consumidores.  

O estágio teve como objetivo a familiarização com as rotinas de trabalho de um 

laboratório acreditado para análises de alimentos, desde a receção das amostras, 

preparação/execução até aos testes confirmatórios dos patogénicos. Adicionalmente, e 

com maior foco, pretendeu-se validar/verificar dois métodos para a pesquisa de Listeria 

monocytogenes e Listeria spp., respetivamente, em amostras com peso superior a 25g 

e auditar um outro método de pesquisa do mesmo microrganismo em 25g recentemente 

acreditado pelo laboratório. O objeto de estudo principal do estágio foi a bactéria L. 

monocytogenes, que ao contrário de muitos outros organismos sobrevive e cresce em 

temperaturas de refrigeração, meios com pH ácidos e ambientes com pouco oxigénio. 

Entre estas e outras características bioquímicas e serológicas, esta bactéria torna-se 

bastante resistente nos organismos hospedeiros, tornando-se num dos principais 

perigos biológicos a nível da saúde pública. 

No primeiro estudo, referente à validação do método procedeu-se à análise de 49 

ensaios provenientes de 30 amostras provenientes de empresas distintas. Verificou-se 

que na verificação do método para deteção de L. monocytogenes foram obtidos 16 

ensaios positivos, correspondentes a uma percentagem total de 33%, enquanto que 

para o ensaio de deteção de Listeria spp. foram obtidos 22 resultados positivos, 

correspondentes a uma percentagem de 45%. 
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Nas auditorias técnicas, o segundo estudo referido, procedeu-se à análise de 87 

ensaios provenientes da mesma empresa e de matriz muito idêntica. Verificou-se 15 

ensaios positivos para a presença de L. monocytogenes, o que corresponde a uma 

percentagem de 17% do total do ensaio. Foram também observadas 2 Oportunidades 

de Melhoria e uma Não Conformidade ao longo das auditorias efetuadas. 

As abordagens de deteção utilizadas neste trabalho, evidência a constante 

atualização das metodologias para a análise dos microrganismos, a necessidade da 

verificação/validação dos métodos acreditados por parte dos laboratórios e a melhoria 

contínua do Sistema de Gestão de Qualidade. 
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Abstract  
 

Foodborne diseases have gained important recognition over the years. The 

understanding of this concept has become relevant in order to follow the evolution of the 

food industry, one of the most important, demanding and competitive worldwide. The 

development of this industry has occurred particularly in recent decades, contributing to 

the population becoming more susceptible to diseases caused by the consumption of 

contaminated food. Today it is estimated that one in ten people falls ill due to foodborne 

diseases, making it essential to ensure that companies linked to this area comply with 

established legislation.  

Microbiological food analyses guarantee food quality and safety, preventing 

potentially contaminated food from entering the market and safeguarding consumer 

health. 

The internship aimed at familiarizing with the work routines of an accredited laboratory 

for food analysis, from sample reception, preparation/execution to confirmatory testing 

of pathogens. Additionally, and with greater focus, it was intended to validate/verify two 

methods for the research of Listeria monocytogenes and Listeria spp., respectively, in 

samples weighing more than 25g and to audit another research method of the same 

microorganism in 25g recently accredited by the laboratory. The main study object of the 

stage was the bacteria L. monocytogenes, which unlike many other organisms survives 

and grows at cooling temperatures, media with acidic pH and environments with little 

oxygen. Among these and other biochemical and serological characteristics, this 

bacterium becomes quite resistant in the host organisms, becoming one of the main 

biological hazards at public health level. 

In the first study, regarding the validation of the method, 49 tests were analyzed from 

30 samples from different companies. It was found that in the verification of the method 

for detection of L. monocytogenes 16 positive tests were obtained, corresponding to a 

total percentage of 33%, while for the detection of Listeria spp. 22 positive results were 

obtained, corresponding to a percentage of 45%. 

In the technical audits, the second study referred to above, 87 tests were analysed 

from the same company and from a very similar matrix. There were 15 positive assays 

for the presence of L. monocytogenes, corresponding to a percentage of 17% of the total 
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assay. There were also 2 Opportunities for Improvement and 1 Nonconformity during the 

audits performed. 

The detection approaches used in this work, evidence the constant updating of 

methodologies for the analysis of microorganisms, the need for verification/validation of 

the accredited methods by the laboratories and the continuous improvement of the 

Quality Management System. 
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LLO – Listeriolisina O 

MLP– Metaloprotease 

NP – Normas Portuguesas de Microbiologia 

NaCl – Cloreto de Sódio 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PALCAM – olymyxin-acriflavine-LiCl-ceftazidime-aesculin-mannitol agar 

PAM – Procedimentos analíticos de Microbiologia 

PCA – Plate Count Agar 

PC-PLC – Fosfolipase C fosfatidilcolina  

PI-PLC – Fosfatidilinositol fosfolipase C  

RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed 

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade 

UE – União Europeia  

UFC – Unidades formadoras de colónias  
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Contextualização do Estágio 
 

A influência dos alimentos na saúde tem vindo a tornar-se cada vez mais importante 

devido à crescente industrialização da produção alimentar, resultando numa maior 

facilidade de contaminação por parte de perigos biológicos, químicos ou físicos [1]. Face 

ao aumento do número de pessoas afetadas nas últimas décadas por surtos alimentares 

houve a necessidade do desenvolvimento de critérios e métodos de análise e na 

implementação de normas que culminassem na diminuição dos perigos associados aos 

alimentos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), apesar das 

melhorias significativas, a qualidade e a segurança alimentar continuam a ser uma 

constante preocupação ao nível da saúde pública, estimando-se que uma em cada dez 

pessoas adoece devido ao consumo de alimentos contaminados, resultando em cerca 

de 420.000 mortes por ano no mundo [2] [3]. 

Na maioria das doenças de origem alimentar os perigos associados são de natureza 

biológica. Dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que 

mais de 250 doenças conhecidas são causadas por microrganismos presentes nos 

alimentos [4]. Estes são facilmente transmitidos durante o processamento e o 

manuseamento, pelo que os manipuladores de alimentos são considerados uma das 

principais fontes de contaminação, tornando extremamente necessário assegurar que 

se cumpram as regras de boas práticas de higiene de forma a diminuir a contaminação 

por esta via [5]. A inclusão das boas práticas de higiene aliadas aos métodos de análise 

microbiológica consegue garantir uma melhoria na qualidade e segurança dos produtos 

desenvolvidos pelas indústrias alimentar [6].  

Para orientar também se estabeleceram a nível europeu alguns regulamentos 

relacionados com a qualidade dos microrganismos presentes em alimentos e o grau de 

contaminação inicial das matérias-primas e da higiene dos processos [7] [8]. O 

Regulamento (CE) nº1441/2007 e o Regulamento (EU) 2019/229 instituem os critérios 

microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios, que auxiliam juntamento com os 

valores guias fornecidos pelo INSA aos laboratórios que executam análises para a 

indústria alimentar [9]. Na área das análises microbiológicas destacam-se os métodos 

acreditados pela ISO (International Organization for Standardization), pelos PAM 

(procedimentos analíticos de microbiologia) pelas NP (Normas Portuguesas de 

Microbiologia) e pelo AOAC (Association of Official Analytical Chemist). 
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Instituição de Acolhimento 
 

A Silliker Portugal S.A, é uma empresa de prestação de serviços na área 

agroalimentar com sede na zona industrial de Canelas, Vila Nova de Gaia, Portugal. É 

uma empresa independente fundada em 1992 com o nome EGI – Sociedade de 

Engenharia e Gestão da Qualidade Lda, que passou a chamar-se Silliker Portugal S.A 

em 2008 pelo investimento de 86% da multinacional norte americana Silliker, detentora 

de um dos maiores grupos de laboratórios na área de testes alimentares. Em 2014, o 

grupo passa a pertencer a Mérieux NutriSciences, uma rede de mais de 26 países com 

cerca de 100 laboratórios acreditados. 

É um laboratório acreditado desde 1993 pelo IPAC com acreditação nº L0087 e é 

também reconhecida por várias identidades reguladoras, como é o caso da ERSAR ( 

entidade reguladora de serviços de águas e resíduos) e o IPMA (Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera) para a realização de colheitas e análises de águas para consumo 

humano e análises relativas aos critérios microbiológicos aplicáveis a moluscos bivalves 

vivos respetivamente. A partir de 2015 passou a desempenhar um papel importante na 

consultadoria e formação, onde é certificada pela DGERT- Direção Geral do Emprego 

e das Relações de Trabalho, como entidade formadora na área das indústrias 

alimentares.  

Desde cedo destacou-se pelo modo como respondia às necessidades impostas pelo 

mercado crescente na indústria alimentar e rapidamente tornou-se líder nacional na 

prestação dos serviços que desenvolve. É uma empresa com objetivos definidos e 

garante empenhar-se em que os resultados apresentados aos clientes sejam sempre 

de qualidade e sujeitos a rigorosos processos de controlo. No seu conjunto, a Silliker 

S.A está dividida em vários serviços, sendo eles físico-químico, microbiológico, 

monotorização ambiental, análise sensorial, estudos ao consumidor, consultadoria em 

rotulagem e segurança e qualidade alimentar [10]. A estrutura organizacional da empresa 

encontra-se descrito na figura 1. 
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Qualidade e Segurança Alimentar 
 

A qualidade e a segurança dos alimentos são uma das constantes preocupações da 

sociedade. Desde cedo que os consumidores têm o entendimento de procurar alimentos 

seguros e que não prejudiquem a sua saúde.  

No início do século XX, a perceção da influência que os alimentos possuíam sobre a 

saúde pública tornou-se amplamente reconhecida e surgiram novos conceitos de modo 

a combater as necessidades da indústria alimentar face a consumidores mais exigentes. 

Parte da responsabilidade desta consciencialização começou com o desenvolvimento 

do comércio, o surgimento de novas tecnologias e as constantes mudanças dos hábitos 

alimentares por parte da maioria dos consumidores. Deste modo, food security, food 

safety e doenças de origem alimentar passaram a entrar no vocabulário das áreas 

envoltas aos alimentos [11] [12]. 

A segurança alimentar ou food safety foi definida com o objetivo de garantir que os 

alimentos deixassem de causar danos ao consumidor através de um controlo dos 

perigos eminentes nos alimentos quando estes são preparados, armazenados ou 

consumidos, através de um conjunto de normas estabelecidas [12] [13] [14]. Com o intuito 

de garantir esse cumprimento, e também orientar, promover e facilitar o comércio 

internacional, foi criada em 1963 a comissão do Codex Alimentarius. Estabelecendo-se 

Conselho de 
Admistração

Direção 
Geral

Operaçõe
s

Laboratório 
de MIA

C. 
Química

Laboratório 
de F.Q

C. 
Ambiente

Águas

Laboratório 
de 

Microbiologia

Amostragem

ALimentar

Análise 
Sensorial

Laboratório Qualidade
Serviço ao 

Cliente

Receção 
de 

Amostras

Validação 
BA

Comercial 
e 

Marketing

Assesoria 
Técnica

C. Centro 
e Sul

Rotulage
m e 

Legislação
Auditorias e 

Consultadoria
Formação Embalagem Investigação 

e Tecnologia

Finanças 
e 

Recursos 
Humanos

Figura 1: Organigrama representativo da estrutura da empresa Silliker Portugal S.A. 
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a nível mundial uma coletânea de normas, diretrizes, códigos de boas práticas e outras 

recomendações [6] [15].  O Codex Alimentarius ainda que não seja de seguimento 

obrigatório do ponto de vista jurídico, é um documento de referência internacionalmente. 

Os seus princípios baseiam-se em: 

• proteger adequadamente os consumidores de doenças ou lesões causadas 

pelos alimentos; 

• garantir que os alimentos são adequados para o consumo humano; 

• manter a confiança nos alimentos comercializados internacionalmente; 

• criar programas de educação sanitária que transmitam eficazmente os princípios 

de higiene alimentar à indústria e aos consumidores [16].   

Paralelamente, existe também neste documento um programa de pré-requisitos para 

a implementação de um sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Este 

sistema tem por base a prevenção, fundamentando-se em princípios técnico-científicos, 

auxiliando uma melhoria na produção e manipulação dos alimentos. O seu principal 

objetivo passa por reduzir ou eliminar os perigos associados aos alimentos, mantendo 

fora do alcance do consumidor aqueles não considerados seguros para que se possam 

evitar danos posteriores [17] [8]. Por se tratar de um sistema de implementação obrigatória 

por parte de todas as empresas ligadas à indústria alimentar, pelos regulamentos (CE) 

nº 852/2004 e 853/2004 imitidos pelo parlamento Europeu, é essencial a eficácia da sua 

implementação [17]. Esta depende na sua maioria dos pré-requisitos mencionados por 

um respetivo capítulo do Codex Alimentarius, dado estes instituírem as condições em 

que as estruturas e os equipamentos se devem encontrar, como obter um plano de 

higienização adequado, o controlo de pragas, o abastecimento de água, a recolha de 

resíduos, o procedimento a seguir com os materiais em contacto com os alimentos, as 

formas mais eficazes de higienização pessoal e as formações mais adequadas para 

garantir o conhecimento e a competência técnica [17]. 

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), criada pelo 

regulamento (CE) nº 178/2002, contribuiu para que a implementação do sistema 

HACCP fosse obrigatória [18] [19]. Esta entidade surgiu da carência em aconselhamento 

científico e comunicação sobre os riscos associados à cadeia alimentar. Atualmente é 

reconhecida a nível mundial como uma referência para a avaliação de riscos associados 

a alimentos, favorecendo em geral com mais informação e proteção os consumidores, 

colaborando com outras instituições na prevenção de problemas de saúde pública [20]. 
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Desde que a EFSA está em funcionamento, a legislação Europeia estabelecida 

sofreu várias revisões, aconselhando as empresas ligadas à indústria alimentar a 

cingirem-se pelos mesmos regulamentos e normas europeias de modo a facilitar a 

comunicação, tendo sempre em conta a diversidade cultural da União Europeia [21] [23]. 

Em Portugal, a entidade que cumpre essas funções é a Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE), um órgão pertencente à polícia criminal que tem como 

principal missão o cumprimento da legislação reguladora das atividades na área 

alimentar [23]. No caso, a observância de regulamentos como o (CE) nº 78/2002, (CE) nº 

852/2004, (CE) nº 853/2004 e o (CE) nº 882/2004 que delineiam estratégias e 

procedimentos para a segurança alimentar dos mais variados géneros alimentícios [24] 

[25] [26].  Para além destes, seguem-se também diretivas transpostas em decretos-lei e 

despachos.  

Em simultâneo com o cumprimento da legislação em vigor para assegurar a 

segurança alimentar, é necessário a obtenção de qualidade alimentar. Os dois conceitos 

referidos são muitas vezes confundidos, dado ser muitas vezes referido que um alimento 

seguro é um alimento com qualidade, o que não acontece obrigatoriamente [27]. A 

qualidade alimentar está diretamente relacionada com a satisfação do cliente e com o 

esforço em exceder as suas expetativas e essa garantia advém do seguimento da 

norma internacional NP EN ISO 9001:2015. Considerada uma norma de referência para 

a obtenção de qualidade, projeta como deve ser a implementação e a melhoria se 

existente de um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), através do qual asseguram o 

conjunto de atributos exigido pelos consumidores por parte da empresa [28]. No que diz 

respeito às áreas ligadas aos alimentos, os atributos podem dividir-se em duas classes, 

passando os intrínsecos pela segurança alimentar, armazenamento e propriedades 

sensoriais e os extrínsecos por âmbitos com o marketing, as implicações ambientais e 

a produção [29] [30]. 

Acreditação de Ensaios e Calibrações segundo a NP EN ISO IEC 

17025:2007 
 

Os ensaios laboratoriais permitem determinar a existência de problemas nos 

alimentos e identificar quais as medidas corretivas e preventivas a adotar por parte das 

indústrias alimentares. Podem ter uma base microbiológica ou físico-química, auxiliando 

na implementação bem-sucedida do sistema HACCP. Por este facto, grande parte dos 
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laboratórios agroalimentares tentam assegurar que os ensaios e calibrações realizados 

sejam feitos de uma forma fidedigna e que garantam qualidade e maior confiança nos 

resultados apresentados [30]. Para alcançar este objetivo, geralmente e de forma 

voluntária partem para o processo de se tornarem entidades acreditadas. 

A acreditação é definida como “o procedimento através do qual o Organismo 

Nacional de Acreditação, reconhece, formalmente, que uma entidade é competente 

tecnicamente para efetuar uma determinada função específica de avaliação da 

conformidade, de acordo com normas internacionais, europeias ou nacionais baseando-

se, complementarmente, nas orientações emitidas pelos organismos internacionais de 

acreditação de que Portugal faça parte” [31].  

A acreditação segue a NP EN ISO IEC 17025:2007, que refere que os laboratórios 

devem garantir a qualidade dos ensaios e calibrações através de métodos 

normalizados, não normalizados ou por métodos estabelecidos pelos próprios 

laboratórios desde que validados, referindo também os requisitos gerais das 

competências técnicas que devem ser adquiridas. Esta norma facilita também a 

internacionalização dos laboratórios, devido à sua validade não só na Europa como em 

cada vez mais países de outros continentes [32]. 

O processo de acreditação, ainda que dependendo da estrutura e funcionamento de 

cada laboratório, é demoroso e acarreta alguns custos, mas traz também benefícios [33]. 

Relativamente a estes benefícios, salienta-se a importante ferramenta de marketing, a 

implementação de procedimento de controlo mais apertado, a obrigatoriedade de 

rastreabilidade registada, o reconhecimento de ser uma entidade independente e 

imparcial e a possibilidade de cooperar com outros laboratórios acreditados [34] [35]. 

Em Portugal, o sistema de acreditação nacional é o Instituto Português de 

Acreditação (IPAC), que cumpre com as respetivas disposições referidas pelo 

Regulamento (CE) nº 765/2008 [36]: 

• Único organismo nacional de acreditação em Portugal; 

• Exerce a atividade de acreditação como autoridade pública; 

• Possui independência e imparcialidade; 

• Sem fins-lucrativos, sob a supervisão do Estado-Membro; 

O IPAC avalia e reconhece as competências técnicas das respetivas entidades que 

estejam em processo de acreditação. Para além disso, o IPAC fornece também 
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orientação no desenvolvimento das competências através de vários documentos 

fornecidos, tais como o Regulamento Geral de Acreditação ( DRC001) que contém todas 

as regras a seguir pelos laboratórios acreditados ou em processo de acreditação e o 

Guia com Procedimentos para acreditação de laboratórios (DRC005), um documento 

que complementa o anterior mencionado e que responde ao que é referido pela NP EN 

ISO IEC 17025:2007 [36] [37] [38]. 

Validação e Verificação de métodos microbiológicos em laboratórios 

acreditados 
 

Segundo a NP EN ISO IEC 17025:2007 é necessário que se realize a validação de 

métodos quando se trata de um método novo que não está descrito na literatura 

cientifica, um método existente mas a começar a ser utilizado pelo laboratório ou quando 

um método já existente sofreu uma alteração significativa [39]. 

A validação é descrita como “a comprovação, através de evidências objetivas, de que 

um método cumpriu os requisitos para uma aplicação ou uso específico pretendido”. 

Geralmente é efetuada com o objetivo de validar os resultados de procedimentos 

internos do laboratório, adaptados ou não de uma norma, uma vez que não existe 

qualquer tipo de histórico anterior. O método a validar deve estar descrito num 

procedimento laboratorial, distinguindo quais os meios, equipamentos e especificações 

necessárias para o realizar [40].  

Nos métodos microbiológicos para que este seja validado é necessário avaliar 

parâmetros como: exatidão, incerteza, precisão, sensibilidade, especificidade, taxa de 

falsos positivos, taxa de falsos negativos, seletividade, eficiência e coerência [39]. 

Exatidão 

Aproximação entre um valor medido e um valor verdadeiro. O termo exatidão, quando 

aplicado a um conjunto de dados refere-se à combinação da veracidade/justeza 

(avaliação de erros sistemáticos) com a precisão/fidelidade (avaliação de erros 

aleatórios). É também definida como a concordância entre o valor obtido e o valor 

convencionalmente aceite como verdadeiro [41]. 
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Incerteza 

Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão de 

valores que podem ser razoavelmente atribuídos à grandeza medida [41]. 

 Precisão 

Concordância dos resultados obtidos no próprio laboratório, em ensaios 

independentes e espaçados, aplicando o mesmo método de análise à mesma amostra 

e nas condições normais de funcionamento do laboratório com respeito aos operadores 

e equipamentos utilizados. Pressupõe-se que as características da amostra não variam 

durante o intervalo de tempo considerado [41]. 

Sensibilidade 

Avalia a capacidade do método em detetar o organismo alvo.  É a fração do total de 

positivos, corretamente atribuídos na contagem presuntiva [41]. 

Especificidade 

Fração total de colónias negativos, corretamente atribuídos na contagem presuntiva 

[43].  

Taxa de Falsos Positivos 

Fração de resultados positivos (colónias típicas) que demonstram ser devido a 

organismos não-alvo, é determinado pelo número de colónias ou ensaios presuntivos, 

mas que são falsos. O resultado falso positivo é gerado quando não existe confirmação 

e considerado negativo depois de haver uma comprovação [41]. 

Taxa de Falsos Negativos 

Fração de resultados negativos (colónias atípicas) que demonstram ser colónias 

alvo, é obtido através do número de colónias ou ensaios não considerados presuntivos, 

mas que são verdadeiros.  Ocorre quando se gera um resultado negativo sem 

confirmação e é considerado falso negativo quando o valor verdadeiro consegue ser 

comprovado como positivo [41]. 
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Seletividade 

 Rácio do número de colónias/ ensaios alvo com o número total de colónias [41].  

Eficiência  

Fração de colónias/ ensaios totais corretamente atribuída à contagem presuntiva [41]. 

Coerência  

Avaliação da capacidade do método levar ao mesmo resultado. Tem de haver uma 

concordância dos valores obtidos em cada ensaio realizado. Conforme descrito pelo 

Guia Relacre 6 – Acreditação de Laboratórios de ensaios microbiológicos, este 

parâmetro pode ser definido pela repetibilidade e pela reprodutividade, descritas 

respetivamente, como a aproximação entre resultados de sucessivas medições, 

efetuadas nas mesmas condições e aproximação dos resultados efetuados com 

alterações das condições de medição. Os Ensaios de Comparação Interlaboratorial 

(ECI) ajudam a comprovar a coerência dos resultados. Um programa externo ao 

laboratório que compara o desempenho analítico de um grupo de laboratórios. Esta 

validação externa é evidência objetiva, para o laboratório e para os seus clientes, que o 

trabalho realizado é, no mínimo comparável aos resultados analíticos produzidos por 

outros laboratórios [41] [42]. 

Cumulativamente com a validação, os laboratórios que sigam métodos normalizados 

necessitam de assegurar que possuem as capacidades técnicas para os efetuar. Neste 

caso, realiza-se uma verificação ou validação secundária, um processo que avalia o 

trabalho desenvolvido pelo laboratório demonstrando o cumprimento das especificações 

e da adequação ao método normalizado [39]. 

A verificação define-se de acordo com a ISO 16140-1:2016 e com a ISO 13843:2017 

como uma demonstração do desempenho e da aptidão para o seu propósito, de um 

método validado, de acordo com as suas especificações determinadas, no estudo da 

validação, nas mãos dos utilizadores. É o desempenho de uma segunda caracterização 

por um laboratório diferente para confirmar os resultados da caracterização inicial [41] [42] 

[43].  
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Controlo de Qualidade Interno  
 

Um laboratório para assegurar a consistência dos seus resultados necessita de um 

controlo dos procedimentos efetuados. O objetivo principal deste controlo da qualidade 

interno é demonstrar que todos os ensaios efetuados estão a cumprir com os critérios 

estabelecidos aquando a sua validação ou verificação. Desta forma, periodicamente 

avalia-se a exatidão dos resultados, recorrendo a um controlo das amostras padrão de 

controlo diário do processo (DPCS), a participação em ensaios interlaboratoriais, 

ensaios em paralelo (brancos) e ensaios em duplicado.  

Os DPCS são materiais com características bem definidas de homogeneidade e 

estabilidade, usados para as verificações de controlo e para a construção de cartas e 

controlo. É uma matriz alimentar estéril que contém o microrganismo alvo a uma 

concentração conhecida e relativamente baixa. É analisado seguindo o mesmo método 

que as amostras do cliente e ajudam a suportar a validade do procedimento e a verificar 

que os processos do laboratório se encontram dentro do controlo. OS DPCS 

demonstram que o laboratório tem a habilidade de encontrar o microrganismo alvo se 

ele estiver presente, que o laboratório executa corretamente o método analítico em cada 

passo e que a prática do analista é mantida [41]. 

Dentro do controlo de qualidade interno e de modo a garantir e melhorar a eficácia 

do SGQ, os laboratórios devem realizar auditorias técnicas a todos os métodos 

utilizados (normalizados e não normalizados). O analista que a efetuar deve ter 

conhecimentos a nível da qualidade e do método que vai auditar, para que deste modo 

consiga registar a informação verificada ao longo da auditoria. Nas auditorias técnicas, 

os analistas efetuam o método para que se consiga avaliar as técnicas efetuadas, desde 

a preparação/execução da amostra até à emissão do boletim analítico. Nos métodos 

microbiológicos, a auditoria incide também na rastreabilidade, uma componente 

importante que permiti identificar etapas críticas para que haja um estabelecimento dos 

limites aceitáveis [44]. 

 Análise Microbiológica dos Alimentos  
 

Os alimentos são constantemente expostos a perigos capazes de causar danos na 

saúde daqueles que os consomem. Todos os alimentos que não se encontrem seguros 
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devem ser identificados e detetados quais os perigos de modo a conseguir prevenir e 

controlar a sua disseminação na cadeia alimentar [45]. 

Os perigos alimentares podem ser classificados em três categorias, sendo elas os 

perigos físicos, os químicos e os biológicos [46]. Destes, a maior incidência recai sobre 

os biológicos, especificamente pelos microrganismos que proliferam nos alimentos, 

responsáveis por cerca de 90% das doenças de origem alimentar [47]. As principais 

causas para o crescimento microbiano, advém das características dos microrganismos 

e dos próprios alimentos. Muitos dos microrganismos são ubíquos no ambiente pelo que 

podem aparecer naturalmente nos alimentos e devido à sua estrutura unicelular simples 

a propagação é facilitada. Os alimentos por sua vez, naturalmente ricos em nutrientes, 

em fatores intrínsecos (atividade da água (Aw), composição química e acidez) e 

extrínsecos (temperatura, humidade e composição dos gases da atmosfera envolvente 

do alimento) favorecem o aparecimento dos mais variados microrganismos de acordo 

com as suas necessidades nutricionais [48].  

Nos alimentos, os microrganismos estabelecidos realizam processos fisiológicos e 

metabólicos que podem alterar as suas características. As alterações podem ser 

benéficas para a alimentação humana, conseguindo as características organoléticas 

desejadas, ou prejudiciais, deteriorando os alimentos mais rapidamente que o 

pretendido, alterando o seu tempo útil de vida [49]. 

A deterioração é definida como uma alteração na composição do alimento que o torna 

inaceitável para o consumo humano, causando perda da qualidade e segurança 

alimentar [50]. Um alimento deteriorado por microrganismos é grande parte das vezes 

reconhecido pelas alterações físicas visíveis, mas também pode apenas afetar a sua 

inocuidade não se tornando visível a olho nu. 

A carga microbiana presente está dependente do grau de contaminação inicial, das 

matérias-primas utilizadas, mas fundamentalmente da higiene dos processos. Dados do 

Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA) publicados em 2013 demonstram quais os 

alimentos mais afetados por contaminações microbiológicas e que originaram 839 

toxinfeções (figura 2). Dos alimentos presentes no estudo, observou-se uma maior 

incidência sobre ovos e produtos derivados, alimentos mistos e outros alimentos 

provenientes de vários processos de manipulação e confeção [51]. 
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Para uma melhor perceção anual de quais os alimentos mais afetados por 

determinado microrganismo, o The EFSA Journal, apresentou em 2018 uma lista 

referente aos dados da Europa. Dentro dos diferentes microrganismos conhecidos por 

contaminarem frequentemente alimentos, Salmonella spp., Campylobacter e Listeria 

monocytogenes predominam na associação a casos de toxinfeções e surtos 

provenientes do consumo de alimentos [52]. No entanto, existem outros microrganismos 

que carecem de preocupação como é o caso de Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli, devido a não possuírem um painel de 

distribuição linear, o que significa que podem ser encontrados muitas vezes em 

alimentos que geralmente não são associados. Relativamente a estes dados, a EFSA 

adquiri-os através do Rapid System for Food and Feed (RASFF), um sistema de alerta 

rápido e que relata os problemas de segurança alimentar que surjam para a Comissão 

Europeia e para as autoridades de controlo dos géneros alimentícios e dos alimentos 

para animais. O RASFF foi implementado em 1979, e em 2002 no seguimento do 

Regulamento (CE) nº178/2002 de 28 de janeiro, estabeleceu-se os critérios de partilha 

de informação a que todas as empresas do setor alimentar devem seguir [53] [54]. Em 

2006, a EFSA através do sistema RASFF disponibilizou uma tabela (tabela 1) referente 

à relação entre os microrganismos e os diferentes tipos de alimentos [47]. 

 

 

 Figura 2: Distribuição das toxinfeções por tipo de alimento, em 2013 (adaptado INSA, 2013) [51]. 
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Género  Espécie/Estirpe Alimentos mais 

frequentemente 

associados 

Outros alimentos 

notificados no RASFF 

Bacillus B. cereus Arroz, Cereais, Pratos de 

Carne, Vegetais, 

alimentos que tenham tido 

contacto com o solo ou pó 

 

Cacau, Leite UHT, 

Massas semi frescas, 

mistura de especiarias, 

peixe 

Campylobacter C. jejuni Alimentos proteicos, crus 

ou pouco cozinhados, 

Lacticínios 

Coelho, Frango, Manteiga 

Clostridium  C. botulinum Carnes insuficientemente 

curadas ou sem 

conservantes, Conservas 

caseiras de carnes ou 

vegetais 

 

 C. perfringens Alimentos sujeitos a 

manuseamento 

inadequado ou a 

refrigeração lenta, 

Alimentos aquecidos a 

baixa temperatura 

 

 

Escherichia E. coli Água ou Alimentos com 

contaminação fecal 

 

Carne de vaca, Chá de 

limão, Queijo Brie, 

Mexilhão, Salame, 

Produtos à base de leite 

 

Listeria L. monocytogenes Leite, Derivados de Leite, 

Saladas 

 

Bacon Entremeado, Carne 

de cavalo, Carne de vaca 

cozinhada, Filetes de 

peixe gato asiático, 

Halibute, Linguiça, Paté, 

Queijo de leite cru, Queijo 

fumado, Peixe, Salame, 

Salmão fumado, Sushi 

    

Salmonella  Frango, Pato, Perú, Ovos Carne de porco, Carne de 

vaca, Codornizes, 

alimento para crianças, 

bacon, camarão, carne de 

javali, chá de ervas, 

especiarias, foie gras, 

ganso, gelados, gengibre, 

leite em pó, linguiça, 

mexilhão, queijo de cabra, 

queijo fresco, queijo 

pasteurizado, ração de 

peixe, rebentos de soja, 

salame, vitela 

 Tabela 1: Alguns microrganismos associados a doenças de origem alimentar e respetivos alimentos 

frequentemente associados (adaptado EFSA, 2006) [47]. 
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Shigella S. typhi                       S. 

paratyphi 

Água  

  S. dysenteriae  Saladas, Leite, Aves, 

Produtos hortícolas 

 

Staphylococcus S. aureus Carne, Leite, Ovos e 

derivados, Alimentos 

sujeitos a manuseamento 

inadequado, Alimentos 

ricos em proteína e água 

Marisco, Peixe, Queijo de 

leite cru  

Vibrio   Peixe, Marisco, Moluscos 

crus ou insuficientemente 

cozinhados 

Camarão  

    

 

A contaminação dos alimentos pode ocorrer durante qualquer processo da cadeia 

alimentar, podendo dar-se através da água, do solo, do ar, ou no processo de produção 

pela incorreta manipulação e higienização por parte dos operadores [55]. Com o intuito 

de prevenir a contaminação, surgiram com referido anteriormente no subcapítulo 

“Qualidade e Segurança Alimentar”, os Regulamentos (CE) nº 852/2004 e 853/2004 

referentes à higiene dos alimentos e o Regulamento (CE) nº 854/2004 que estabelece 

as regras específicas da organização dos controlos oficiais de produtos destinados ao 

consumo humano [25] [26] [56]. Os operadores através do seguimento da legislação em 

vigor, têm de assegurar a proteção da saúde pública. Esta passa pelo envio para 

consumo, por parte das empresas alimentares, apenas dos produtos que estejam dentro 

dos limites aceitáveis estabelecidos para cada tipo de microrganismo. 

 A aceitabilidade do alimento nem sempre significa que este tenha de ser inócuo, 

pelo que é obrigatório a análise para a deteção dos microrganismos presentes [57]. 

O Regulamento (CE) nº 1441/2007 e o Regulamento (EU) 2019/229 estabelecem as 

regras de amostragem e a aplicabilidade dos critérios microbiológicos aos géneros 

alimentícios. Adicionalmente, o INSA tem publicado um documento com os valores guia 

para a avaliação da qualidade microbiológica [57] [58] [59]. Na utilização destes critérios 

deve-se ter sempre em atenção a amostragem, os microrganismos indicadores e os 

métodos analíticos utilizados. Os microrganismos indicadores são geralmente fáceis de 

detetar e ajudam a obter informações a cerca das condições de manipulação e higiene 

dos alimentos [60]. 
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Microrganismos totais a 30ºC 

A contagem dos microrganismos totais a 30ºC, ou também designada contagem de 

microrganismos mesófilos aeróbios é a determinação mais geral das análises 

microbiológicas. Os microrganismos que aparecem nesta contagem desenvolvem-se e 

tornam-se viáveis num intervalo de temperatura entre os 30ºC e os 37ºC, com presença 

de oxigénio e em meio de agar nutritivo (Plate Count Agar (PCA)). Fornecem geralmente 

informações à cerca da fonte de contaminação, proveniente do ambiente, matérias-

primas e da manipulação nos processos [61] [62] [63]. 

  Coliformes Totais 

Os coliformes totais representam um grupo diversificado de microrganismos 

indicadores, incluindo os géneros Escherichia, Enterobacter e Klebsiella. São 

microrganismos capazes de fermentar rapidamente a lactose e de fermentar a glucose 

quando incubados num intervalo de temperatura entre os 35ºC e 37ºC. Providenciam 

indicações sobre a ocorrência de contaminações de origem fecal, sendo deste modo 

muitas vezes utilizados como indicador da qualidade das águas e alimentos. Apesar 

disto, são um grupo abrangente em que em análises rápidas não é possível obter 

informações sobre os microrganismos específicos presentes [64] [65]. 

  Enterobacteriaceae 

A família Enterobacteriaceae é um grupo de microrganismos anaeróbios facultativos, 

que fermentam a glucose após 24h a uma temperatura ótima de 37ºC. São indicadores 

de contaminações relacionadas com a higiene das operações e avaliam a eficácia da 

lavagem e da desinfeção efetuada durante a manipulação dos alimentos. Podem 

também indicar contaminações que ocorram por processos de cozedura inadequada, 

caso se trate de géneros alimentícios que necessitem de passar por tratamentos 

térmicos ou contaminações pós-processamento devido a capacidade de proliferação de 

alguns microrganismos pertencentes a esta família em ambientes refrigerados [66] [67]. 

Apesar disto, a família Enterobacteriaceae possui baixa resistência ao calor e à maioria 

dos desinfetantes utilizados nas indústrias alimentares, pelo que é relativamente fácil 

assolar estas bactérias.  
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Bolores e Leveduras a 25ºC 

O grupo Bolores e Leveduras é constituído por fungos com capacidade de se 

desenvolverem em baixas temperaturas, baixos valores de pH e com pouca aW [68]. São 

microrganismos aeróbios, e geralmente deterioram a maioria dos alimentos, desde 

alimentos frescos, a refrigerados e a secos. A contaminação nos alimentos com estes 

microrganismos vulgarmente ocorre por exposição ao ar ou por contacto com outras 

superfícies ou objetos já contaminados. Valores altos representam alterações 

percetíveis nos alimentos como alteração do sabor e aparência dos alimentos [69].  

Bactérias ácido-láticas (BAL) 

 É um grupo que envolve cocos e bacilos aeróbios ou anaeróbios facultativos, que 

usam a lactose como principal fonte de carbono. Produzem ácido lático como produto 

principal da fermentação dos açúcares e ácido acético, etanol e dióxido de carbono 

como produtos secundários. As bactérias ácido-láticas têm a capacidade de crescer em 

alimentos armazenados em temperaturas de refrigeração e embalados em diferentes 

condições [69]. A sua presença nos alimentos pode não ser prejudicial por se tratar de 

bactérias utilizadas como probióticos, mas quando em elevadas concentrações pode 

alterar substancialmente algumas características dos alimentos pela produção de 

compostos tóxicos [70]. O resultado da contagem das BAL serve de indicador da frescura 

e para o estudo da vida útil do alimento [69]. 

Escherichia coli 

Escherichia coli é uma bactéria anaeróbia facultativa da família Enterobacteriaceae, 

com crescimento ótimo entre os 35ºC e os 44ºC [69]. Maioritariamente a sua presença 

em alimentos deve-se ao facto de terem ocorrido contaminações cruzadas ou por 

contacto direto de alimentos naturalmente contaminados com o ambiente durante o 

processo de manuseamento. E. coli é frequentemente utilizada como indicador de 

contaminação fecal em águas e alimentos, pelo que a sua presença indica uma incorreta 

higienização e desinfeção das superfícies de contacto com os alimentos, ou de 

processos em que a cozedura foi insuficiente [71]. Algumas estirpes são patogénicas, 

pelo que para além das contagens é necessário a realização de ensaios específicos de 

identificação dos isolados [72]. 
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Listeria spp. 

Grupo de bactérias anaeróbios facultativos que se desenvolvem num amplo intervalo 

de temperaturas, variando entre os 0ºC e os 45ºC.  A sua boa capacidade de crescer 

em temperaturas baixas, favorece o crescimento em condições de refrigeração e de 

sobrevivência em temperaturas de congelação [69]. Possui também uma favorável 

resistência ao calor, tornando-se num dos mais difíceis microrganismos de controlar. 

Listeria spp. é um bom indicador das condições de higiene durante os processos 

envolventes aos alimentos, devido à sobrevivência e resistência a desinfetantes se mal 

aplicados [73].  

Toxinfeções Alimentares  
 

As toxinfeções alimentares, vulgarmente designadas doenças de origem alimentar 

são um dos grandes problemas ao nível da saúde pública [74]. São uma das principais 

causas de mortalidade e morbilidade, tornando-se preocupantes quando atingem 

grupos de risco (idosos, grávidas, crianças e indivíduos imunocomprometidos).  

Com o objetivo de reduzir as altas taxas de mortalidade por ano, os antibióticos são 

os medicamentos mais prescritos para travar a disseminação das bactérias no 

organismo. No entanto, a constante toma adjacente a outros fatores, tem resultado num 

aumento da resistência aos antibióticos por parte dos mais variados microrganismos [75]. 

A segurança alimentar vê-se assim comprometida, pelo que se torna essencial a 

monotorização e a prevenção da contaminação através de sucessivas análises a 

alimentos. Deste modo, a legislação para as análises microbiológicas tem vindo a 

alterar-se com o aumento de casos de doenças de origem alimentar provenientes de 

uma maior ocorrência de contaminações nos alimentos [76].  

Com o decorrer dos anos, foram reportados vários surtos provocados por bactérias 

específicas e com altas taxas de mortalidade, razão pela qual foram implementados 

regulamentos que intervêm nos respetivos perigos biológicos de modo a prevenir 

ameaças à saúde pública. O Regulamento (CE) nº1441/2007 para além de instituir os 

critérios de higiene dos processos, também refere critérios de segurança que devem ser 

aplicados aos géneros alimentícios. É ainda referido os principais microrganismos 

patogénicos responsáveis por surtos alimentares [58]. 
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 Salmonella spp. e Listeria monocytogenes possuem um longo historial de surtos 

alimentares reportados ao longo dos anos. As bactérias do género Salmonella são 

identificadas como a causa mais comum de surtos alimentares na Europa e segundo a 

EFSA apesar da queda nos valores nos últimos anos, a zoonose ainda permanece com 

percentagens de ocorrência muito elevadas [52]. Por sua vez, L. monocytogenes 

apresenta uma baixa morbilidade, mas uma alta resistência nos organismos 

hospedeiros, que se traduz numa elevada taxa de mortalidade. Com uma taxa de 

incidência de 2 a 5 casos por milhão de habitantes, a percentagem de óbitos aproxima-

se dos 40%.  Os surtos associados a esta bactéria prolongam-se desde os anos 80 até 

à atualidade (tabela 2) [77] [78] [52]. 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 Fonte 

Humanos 

 

      

Número total de casos 

confirmados 

2,549 2,479 2,503 2,183 2,217 ECDC 

Número total de casos 

confirmados/ 100.000 da 

população (percentagem de 

notificações) 

0,47 0,48 0,47 0,43 0,46 

 

ECDC 

Número de Estados 

Membros reportados 

28 28 28 28 27 ECDC 

Infeções contraídas dentro 

da UE 

1,637 1,635 1,532 1,450 1,498 

 

ECDC 

Infeções contraídas fora da 

UE 

8 4 6 7 6 ECDC 

Número total de surtos 14 10 6 15 13 ECDC 

 

Listeria monocytogenes 

− Revisão Bibliográfica 
 

L. monocytogenes foi descrita em 1926 por Murray e colaboradores, após repentinas 

mortes de coelhos e porcos numa quinta perto de Cambridge. O estudo da bactéria teve 

início nesse ano no Departamento de Patologia de Cambridge [79]. 

 No ano seguinte, Harvey Pirie encontrou o mesmo microrganismo em ratos do 

deserto na África do Sul, o qual designou como Listerella hepatolytica e a doença 

associada como “Doença do rio Tigre” [80]. 

 Tabela 2:  Números estatísticos dos surtos associados a L. monocytogenes entre os anos 2014-2018 

na UE (adaptado EFSA, 2019) [52]. 
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Em 1939, treze anos depois de Murray denominar a bactéria como Bacterium 

monocytogenes, o Instituto Lister encontrou evidências que comprovavam que se 

tratava da mesma bactéria descoberta por Pirie e de modo a não erradicar nenhum dos 

nomes dado, foi proposto o nome Listeria monocytogenes [81].  

Com o mesmo nome até à atualidade, L. monocytogenes foi detetada em humanos 

no ano de 1929 por Nyfeldt através do estudo de três pacientes que tinham falecido 

aparentemente devido a uma mononucleose infeciosa [82]. 

No ano de 1980, foi considerada uma bactéria com perigo para a saúde pública 

devido a surgirem vários casos de infeção que originaram grandes surtos [83]. O primeiro 

surto registado ocorreu no Canadá entre 1980 e 1981, com principal fonte de 

contaminação legumes picados. Posteriormente e associados a contaminação em 

outros géneros alimentícios surgiram casos de listeriose na Suíça, EUA, França e Itália 

[78].   

− Taxonomia e Classificação  
 

O género Listeria pertence à família Listeriaceae, ordem Bacillales, classe Bacilli e 

filo Firmicutes do reino Eubacteria. Este filo contém seis espécies L. grayi, L, innocua, 

L. ivanovii, L. monocytogenes, L. seeligeri e L. welshimeri [84]. Destas espécies apenas 

L. ivanovvi e L. monocytogenes são consideradas patogénicas, sendo a primeira 

geralmente em animais como ovinos e bovinos e a segunda em animais e humanos. 

Ambas causam uma doença grave, a listeriose, mas com uma taxa de incidência muito 

desfasada. L. monocytogenes representa um perigo a nível mundial com um número 

elevado de doentes hospitalizados e uma grande taxa de mortalidade, enquanto que L. 

ivanovvi apenas possui casos muito esporádicos [85] [86]. 

Em 2001, foi determinado a primeira sequência do genoma completo de L. 

monocytogenes, com um tamanho de 2 944 528 bp e com uma percentagem de 39% 

de G+C (Guanina + Citosina) e o de L. innocua, um genoma de 3 011 209 bp e com 

uma percentagem de 37% de G+C. A comparação das sequências permitiu concluir que 

estas duas espécies apresentam uma grande homologia na sequência de rRNA 16s, 

presente em todos os organismos e composta por regiões conservadas e variáveis, 

utilizadas respetivamente no desenho de primers e na identificação [87]. 
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A semelhança dos genomas das respetivas espécies permitiu a realização de novos 

estudos que possibilitou a identificação de novos genes virulentos em L. 

monocytogenes. 

− Principais Características Bioquímicas   
 

L. monocytogenes é uma espécie de reduzidas dimensões (0.4 – 0.5 µm por 0,5 – 2 

µm), gram-positivas, em forma de bacilos, com flagelo e não esporolante [88]. Apresenta-

se geralmente isolada ou em pequenas cadeias de colónias o que possibilita que seja 

confundida com bactérias do género Enterococcus ou com Streptococcus pneumoniae 

[89]. 

É uma bactéria considerada ubíqua na natureza, podendo ser encontrada em todos 

os ambientes, desde solo, água, ar e animais. E devido à sua grande capacidade 

adaptativa, pode aparecer em ambientes adversos. Ambientes com temperaturas de 

refrigeração, ambientes artificiais e instalações de processamento alimentar são alguns 

dos locais onde L. monocytogenes consegue proliferar e tornar-se um foco de 

contaminação. A razão para que tal aconteça é o alargado intervalo de temperaturas 

em que consegue sobreviver. O intervalo ótimo de crescimento situa-se entre os 30 e 

os 37ºC, mas é facilmente encontrada entre os 0ºC e os 45ºC e por vezes em 

temperaturas de congelação [87].  

Sendo uma bactéria anaeróbia facultativa, pode ser isolada em ambientes com 

presença ou ausência de oxigénio. E pode também crescer em ambientes com valores 

de pH entre os 5.2 e os 9.4, com altas concentrações de NaCl e aW máxima de 0.92 [90].  

Tal como as restantes espécies de Listeria spp. é catalase positiva e oxidase 

negativa. Possui uma β- hemólise, pelo que consegue provocar a lise de células 

sanguíneas. Esta característica permite distingui-la das restantes espécies não 

patogénicas do género que geralmente não possuem atividade β- hemolítica. A 

observação desta diferença é feita através da fermentação de D- xylose, L-rhamnose e 

D-mannitol [91]. 

De um modo geral, é uma bactéria que cresce e multiplica-se em vários meios de 

cultura sem necessidade de adição especial de nutrientes. Em meios sólidos forma 

colónias pequenas e arredondadas, enquanto que em meios líquidos ou semissólidos 
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possibilita a observação da sua motilidade em temperaturas inferiores a 37ºC devido ao 

seu flagelo perítrico [89].  

− Principais Características Serológicas  
 

A deteção serológica de L. monocytogenes é efetuada através da utilização dos 

antigénios somáticos (O) e os antigénios flagelares (H) [92]. Os antigénios somáticos 

dividem-se em 15 subtipos e os flagelares em 4. Através do estudo destes antigénios 

foi possível identificar até à atualidade 13 serovares de L. monocytogenes, que estão 

agrupados em linhagens (tabela 3). A linhagem I é constituída pelos serovares 1/2b, 3b, 

4b, 4d e 4e, a linhagens II pelos 1/2a, 1/2c, 3a e 3c, a linhagem III pelos 4a e o 4c e por 

último a linhagem IV que representativa de um subgrupo da linhagem III [93].  

Os isolados da linhagem I possuem na maioria das vezes os serovares associados 

a listeriose, contrariamente aos isolados da linha II e II que raramente estão presentes 

em casos de infeção [92].  

 

 

 

 Ainda que alguns estudos indiciem que se deva utilizar esta diferenciação das 

linhagens para a identificação de estirpes associadas a casos de listeriose, é defendido 

pela OMS que se devam considerar todas as estirpes de L. monocytogenes patogénicas 

e a sua presença em qualquer alimento alarmante devido ao seu potencial de perigo 

para a saúde pública [94]. 

 

 

SEROVARES ANTIGÉNIO SOMÁTICO (O) ANTIGÉNIO FLAGELAR (H) 

1/2A I, II, III A, B 

1/2B I, II, III A, B, C 

1/2C I, II, III B, D 

3A II, III, IV, XII, XIII A, B 

3B II, III, IV, XII, XIII A, B, C 

3C II, III, IV, XII, XIII B, D 

4A III, V, VII, IX A, B, C 

4AB III, V, VII, IX, X A, B, C 

4B III, V, VI A, B, C 

   

Tabela 3: Serovares, Antigénios Somáticos (O) e Antigénios Flagelares (H) encontrados em estirpes de 

L. monocytogenes (adaptado de Sammarco et al, 2019) [93]. 
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− Listeriose  
 

 A listeriose é uma doença grave provocada pela contaminação com o agente 

etiológico L. monocytogenes. É uma infeção generalizada com uma incidência baixa 

quando comparada com outras doenças provocadas pelo consumo de alimentos 

contaminados, representando apenas 0,1% das toxinfeções a nível mundial. No entanto, 

quando ocorre, apresenta um elevado número de hospitalizações e uma taxa de 

mortalidade superior a 30% [95]. Nos países europeus, o número de fatalidades varia 

entre os 12,7% e os 20,5% e estima-se que em cada 1 600 novos casos de listeriose no 

mundo, ocorram aproximadamente 260 mortes [52]. 

Por ser uma bactéria oportunista, L. monocytogenes retira vantagem de organismos 

com sistema imunitário debilitado, como é o caso de recém-nascidos, grávidas, fetos, 

idosos e indivíduos imunocomprometidos. No caso de não ocorrerem em grupos de 

risco, o organismo hospedeiro aciona vários mecanismos imunológicos para a 

combater, levando na maioria das vezes à sua eliminação total. Assim, pode-se dizer 

que a listeriose possui duas manifestações clínicas diferentes, apresentando-se de uma 

forma não invasiva ou invasiva. A listeriose não invasiva exibe-se em indivíduos com 

quadro clínico de gastroenterite aguda e autolimitante, com uma duração de 

aproximadamente 48 horas. A forma invasiva, por sua vez, é tipicamente associada a 

casos de bacteremia, com sintomatologia grave e duração que vária entre 20 e 30 dias. 

Especificamente, os sintomas sentidos pelos indivíduos saudáveis são semelhantes ao 

de uma gastroenterite com febre enquanto que os indivíduos pertencentes a grupos de 

risco experienciam vários sintomas, que passam por graves bacteremias, a septicemia 

ou a infeção num órgão específico. Os órgãos mais afetados são geralmente os 

pertencentes ao sistema nervoso central ou a placenta no caso de grávidas. Se afetar 

o sistema nervoso central, a listeriose pode provocar meningoencefalite e na placenta, 

aborto, parto prematuro ou morte do feto [94] [95].  

O risco de contrair listeriose está na maioria das vezes associado ao consumo de 

alimentos contaminados, mas pode também, ainda que numa reduzida percentagem, 

ser provocada por infeções cutâneas devido ao contacto com animais infetados [95].  
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− Mecanismo de Infeção Celular  
 

Quando a infeção se inicia pelo consumo de alimentos, a sua progressão está 

dependente da capacidade da bactéria em atravessar a barreira intestinal e chegar à 

corrente sanguínea para posteriormente se disseminar pelo sangue e pela linfa até 

atingir os principais órgãos-alvo (fígado, baço, cérebro e placenta) (figura 3) [96].  

   O mecanismo de infeção celular de L. monocytogenes tem início como referido pela 

passagem da barreira intestinal. O ciclo de infeção é constituído por várias fases, sendo 

elas a adesão e invasão celular, a lise de vacúolos, a multiplicação celular e a 

propagação célula a célula. Como se trata de contaminação via sistema digestivo, a 

carga contaminante pode ser reduzida aquando a chegada ao estômago, pela ação do 

pH ácido [97]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ultrapassar a barreira intestinal, é necessário a atuação de duas proteínas 

específicas, a Internalina A (LnlA) e a Internalina B (LnlB) que interagem com os 

recetores celulares da membrana, permitindo a internalização nas células hospedeiras. 

Com extremidades N-terminal e cadeias que contém um péptido sinal e sequências ricas 

em leucina, as proteínas da família das internalinas promovem a ligação às células do 

hospedeiro [98].  

L. monocytogenes transfere-se célula a célula sem contactar com o ambiente 

extracelular, devido à capacidade de invadir células fagocíticas (macrófagos, neutrófilos 

e células dendríticas) e não fagocíticas (células epiteliais, endoteliais, fibroblastos, 

hepatócitos e enterócitos) [99]. Neste processo é fundamental a ligação da LnlA à 

Figura 3: Visão geral do processo de infeção de L. monocytogenes por via alimentar. Depois da ingestão 

de um alimento contaminado, L. monocytogenes pode atravessar a barreira intestinal e através da 

corrente sanguínea atingir órgãos- alvo (adaptado Radoshevich et.al, 2018) 
[96]. 
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glicoproteína membranar E-caderina na superfície epitelial do hospedeiro e da LnlB ao 

Met, um recetor HGF-SF (Fator de Crescimento do Hepatócito/ Fator de Espalhamento) 

para a bactéria específica, de igual modo na superfície epitelial do hospedeiro [99]. 

Após todo o processo que envolve a internalização, L. monocytogenes é absorvida 

pelas células e se não existir a libertação de uma toxina e a interação de outras proteínas 

específicas, é envolta pelo vacúolo fagocítico que provoca a sua lise celular. A toxina 

referida é a listeriolisina O (LLO) e a proteína a fosfatidilinositol fosfolipase C (PI-PLC), 

segregadas pela própria bactéria e que são responsáveis pela sua capacidade invasiva, 

mediando a lise do vacúolo fagocítico da célula. A listeriolisina O é codificada pelo gene 

hly, integrante de um locus composto pela maioria dos genes cruciais para a virulência 

de L. monocytogenes. O que faz com que para além da função anteriormente descrita, 

exiba também funções adicionais como suprimir a resposta imunitário do organismo 

hospedeiro [100]. Outros fatores de virulência que contribuem para esta ação são as 

fosfolipases PlcA e PlcB, e a actina A (Act A) (figura 4) [101].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No citoplasma, mais concretamente no citosol, ambiente favorável ao crescimento 

bacteriano, L. monocytogenes inicia mecanismos de mobilidade através da proteína 

actina A. Com o intuito de se espalhar célula a célula, utiliza os filamentos da actina para 

se deslocar desde o citoplasma até à membrana plasmática onde através da 

internalização passa para as células mais próximas, induzindo a proliferação da infeção. 

Figura 4: Etapas do ciclo de vida da infeção intracelular de L. monocytogenes (adaptado Portnoy et al. 

2002) [101]. 
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É a proteína actin assembly inducing (ActA) que medeia a nucleação da actina, e através 

desta há a formação de uma “cauda cometa” necessária para a mobilidade da bactéria 

[98] [102].         

 A infeção celular segue da corrente sanguínea até aos órgãos, sendo na maioria dos 

casos interrompida neste percurso por um eficiente trabalho do sistema imunitário do 

indivíduo hospedeiro [96]. 

− Fatores de Virulência e Dose Mínima Infeciosa  
 

A análise dos serovares referidos anteriormente, está diretamente ligada ao estudo 

dos genes de virulência hly, iap e fla de L. monocytogenes.  E como demonstrou 

Rasmussen et al. (1995), deste modo é possível chegar a conclusões sobre quais as 

linhagens com mais tendência para casos de infeção e maiores graus de patogenicidade 

[103].  

Os principais fatores de virulência responsáveis pela patogenicidade da bactéria 

(prfA, plcA, hly, mlp, actA e plcB) estão localizados num fragmento cromossomal de 9 

Kb conhecido como a ilha de patogenicidade 1 ou LIPI-1 (Listeria pathogenicity Island 

1) [102] [104]. Os genes plcA e plcB codificam duas fosfolipases C, a fosfolipase C 

fosfatildilinisitol (PI-PLC) e a fosfolipase C fosfatidilcolina (PC-PLC) respetivamente, que 

são essenciais para a atuação da LLO nos vacúolos das células hospedeiras [104]. A PC-

PLC para além desta função, é também essencial para uma propagação eficiente célula 

a célula, mas necessita de uma ativação proteolítica por parte da metaloprotease (Mpl), 

um outro fator de virulência.  A Mpl é uma termolisina semelhante a uma protease que 

medeia a maturação das fosfolipases C e é codificada pelo gene mlp [105]. A PI-PLC por 

sua vez, apenas possui um papel secundário na virulência da bactéria [106].  

O gene iap codifica a proteína p60, a maior proteína extracelular desta bactéria e que 

atua na adesão e invasão celular juntamente com a LnlA e a LnlB. Contribui para a 

proliferação celular e o seu papel principal centra-se no metabolismo dos 

microrganismos [107]. No que diz respeito à virulência é também considerado um fator 

secundário devido à sua presença nas restantes espécies do género Listeria, as quais 

na sua maioria não apresentam patogenicidade. As internalinas por sua vez são 

reguladas pelo gene prfA, regulador exclusivo para estas proteínas [108].   
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A proteína ActA é considerada um fator de virulência essencial, por estar presente 

em quase todas as fases do ciclo de vida intracelular de L. monocytogenes. Codificada 

pelo gene actA, é responsável pela mobilidade da bactéria dentro do hospedeiro, 

permitindo a agregação bacteriana através da interação direta actA-actA e actA – região 

C-terminal. É ainda associada à entrada da bactéria no hospedeiro e na rutura da 

membrana do vacúolo fagocítico [102].          

Por último, o gene fla codifica a flagelina, responsável pelo flagelo na bactéria [109]. 

A sequenciação do genoma desta bactéria tem sido essencial ao longo dos anos 

para estudos relacionados com os fatores de virulência quando comparada com o 

genoma de outras bactérias do género Listeria que não apresentam patogenicidade [103].  

A dose mínima infeciosa de L. monocytogenes para humanos ainda não está bem 

definida, uma vez que os números são variáveis de acordo com a estirpe e com a 

atuação do sistema imunitário do hospedeiro. Para isso depende nomeadamente, o 

nível de alimento contaminado consumido, a existência de distúrbios genéticos ou de 

doenças e o estado de funcionamento de outros sistemas como é o caso do sistema 

digestivo importante para a absorção desta bactéria [110]. Estima-se que os valores para 

indivíduos saudáveis sejam altos, variando entre 105 e 109 UFC/g de alimento e em 

indivíduos pertencentes aos grupos de risco, dado a sua baixa tolerância a esta bactéria 

seja um valor estimado entre os 101 e 102 UFC/g de alimento [111].  

Ainda que as percentagens referidas anteriormente sejam as mais estimadas, 

existem vários estudos que descrevem que a probabilidade de cada indivíduo contrair 

listeriose advém da capacidade de L. monocytogenes invadir os tecidos intestinais, 

fortemente relacionada com a matriz alimentar, suscetibilidade do hospedeiro e 

virulência do isolado específico do patógeno [112].  

− Mecanismos que contribuem para a sobrevivência e adaptação a 

temperaturas de refrigeração dos alimentos mais frequentemente 

contaminados 
 

L. monocytogenes está presente em diversos tipos de animais, vegetais ou águas, e 

consequentemente numa ampla gama de alimentos, como carnes, lacticínios, frutas, 

frutos do mar, alimentos prontos a comer (ready-to-eat) e produtos hortícolas [113].  
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Segundo o estudo de Mena et al. (2004) na presença da bactéria em alimentos, 

verificaram-se percentagens mais elevadas em carnes vermelhas, hortícolas 

ultracongeladas e leite cru [114]. Na sequência deste estudo, e a partir de outros mais 

recentes foi possível observar que embora os alimentos cárnicos, o leite cru e os queijos 

de pasta mole tenham sido inicialmente considerados alimentos com maior risco de 

listeriose, a lista de alimentos associados a contaminações com a bactéria é 

circunstancialmente maior. Acrescentando-se alimentos com características que 

favorecem a proliferação desta bactéria, nomeadamente alimentos prontos a consumir 

devido à sua conservação ser efetuada em temperaturas de refrigeração em que a 

bactéria consegue sobreviver e alimentos ultracongelados em que as baixas 

temperaturas conseguem inibir a atividade da bactéria, mas não a conseguem eliminar 

[115]. 

 

 

As temperaturas de refrigeração não impedem a proliferação, dado tratar-se de uma 

bactéria psicotolerante. Em temperaturas mais baixas existe a contínua multiplicação de 

L. monocytogenes nos alimentos e estes não deixam de ser considerado potencialmente 

perigoso, dado na sua maioria não sofrerem qualquer outro tipo de tratamento térmico 

até serem consumidos [116]. Por outro lado, não sobrevive em temperaturas muito 

Tipo de Amostra  Número de 

Amostra 

Amostras 

Positivas 

Incidência 

(%) 

    

Curgete fatiada congelada 106 18 17 

Brócolos congelados 37 6 16.2 

Beringela congelada 37 0 - 

Pimentão verde fatiado congelado  31 7 22.6 

Ervilhas congeladas 27 4 14.8 

Pimentão vermelho fatiado 

congelado 

33 0 - 

Leite cru 6 1 16.7 

Leite pasteurizado 28 0 - 

Queijo feito a partir de leite 

pasteurizado 

371 6 1.6 

Queijo fresco 50 2 4 

Frango fresco 15 9 60 

Carnes vermelhas frescas 17 3 17.7 

Presunto 44 1 2.3 

Chouriça fumada 48 0 - 

Peixe fresco 25 3 12 

Farinha 73 5 18.5 

Frutos Secos 12 1 8.3 

Tabela 4: Incidência de L. monocytogenes em diferentes produtos descrito por Mena et al. (2004) 

(Adaptado de Mena et al. (2004)) [114]. 
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elevadas, pelo que as temperaturas de confeção ou pasteurização dos alimentos são 

geralmente suficientes para que haja uma completa erradicação desta bactéria [87] [117].  

A presença de L. monocytogenes em alimentos processados, advém muitas vezes 

de contaminações cruzadas depois da sua preparação. Um dos grandes exemplos disto, 

são os alimentos prontos a comer (ready-to-eat), em que apesar de serem preparados 

com tratamentos térmicos, até serem consumidos sofrem diversos processos de 

manipulação por parte dos operadores e necessitam de conservações em temperaturas 

mais baixas, o que nem sempre é efetuado da maneira mais correta. Estes alimentos 

carecem assim de uma grande preocupação, uma vez que o consumidor não irá induzir 

o produto a uma temperatura que seja capaz de eliminar a bactéria [116].  

A conservação pelo frio tem como objetivo controlar a proliferação das bactérias, 

reduzindo a atividade química ou enzimática e no caso de se tratar de temperaturas de 

congelação inibir o seu desenvolvimento [118]. No caso de prevenir a contaminação com 

L. monocytogenes, os produtos congelados têm obrigatoriamente de serem congelados 

da maneira mais correta possível. Uma congelação correta requer tratamentos 

específicos de acordo com a percentagem de água que o alimento em questão possui 

na sua constituição. Em determinados alimentos é necessário haver uma desidratação 

antes da congelação. Caso isto não aconteça, e haja presença da bactéria nos 

alimentos, é possível que esta consiga voltar novamente a recuperar a sua atividade, 

desenvolvendo e multiplicando-se [119]. 

As hortícolas congeladas ou ultracongeladas, possuem um historial relacionado com 

surtos de listeriose. Vários estudos indicam que isto deve-se à necessidade de uma 

congelação rápida por parte destes alimentos a temperaturas de -18ºC ou inferiores, de 

uma desidratação de cerca de 50% do seu teor de água e a uma fervura prévia de modo 

a inativar as reações enzimáticas de L. monocytogenes [120]. 

A OMS refere no caso das conservações pelo frio, em especial nas congelações, que 

as indústrias alimentares devem efetuar a técnica de uma forma correta de modo a não 

só permitir manter as características organoléticas dos alimentos, mas também garantir 

a segurança alimentar [121]. A legislação estabelecida para este tipo de conservação em 

Portugal, passa pelo regulamento (CE) nº 852/2004 e pelos decreto-lei nº 251/91 e nº 

37/2004, que possuem a informação necessária para o correto acondicionamento e as 

temperaturas a que devem ser conservados os diferentes tipos de alimentos [25] [122] [123].  
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− Método de avaliação da virulência  
 

No que diz respeito aos métodos microbiológicos para a deteção e isolamento de L. 

monocytogenes existem variadas técnicas, permitindo aos laboratórios uma ampla 

gama de escolha. Apesar disto, nem sempre é fácil para os laboratórios escolherem os 

métodos de deteção, devido a muitos deles não traduzirem a rapidez necessária para 

evitar a contínua contaminação dos géneros alimentícios.  

Os métodos de avaliação da virulência podem ser divididos em métodos convencionais 

e métodos alternativos. A NP EN ISO 11290-1:2017 é o método referência dos métodos 

convencionais, uma vez que desde a publicação da ISO 7218:2007, que em Portugal e 

na Europa os métodos utilizados pelos laboratórios acreditados são geralmente os 

descritos pelas normas [124]. Baseia-se numa preparação de amostras que envolve 

etapas de enriquecimento, inoculação em meios seletivos sólidos e leitura/conformação 

bioquímica e morfologia de colónias típicas. É recomendado pelo Regulamento (CE) nº 

2073/2005 e é muitas vezes utilizado por ser barato e eficiente, mas é também 

considerado trabalhoso e duradouro [125] [126]. Os métodos alternativos, assentam numa 

base molecular ou imunoenzimática que permite a obtenção de resultados mais rápidos 

e mais sensíveis, sendo permitida a sua utilização desde que validados de acordo com 

a ISO 16140:2016 [44]. São métodos de fácil execução e mais fiáveis, evitando alguns 

erros que possam surgir nos métodos convencionais. Dentro destes métodos destacam-

se os métodos que incluem análises por várias técnicas de PCR e os testes 

imunoenzimáticos pelo equipamento VIDAS® [127] [128]. 

Apresentação do Projeto 
 

O laboratório de microbiologia da Silliker Portugal S.A é acreditado pelo IPAC para 

vários métodos de análise microbiológica em alimentos. Deste modo, o presente estágio 

curricular teve como objetivo a familiarização com a rotina de trabalho de um laboratório 

acreditado, desde a recolha e preparação de amostras, à cultura em meios seletivos e 

posterior deteção e identificação de microrganismos patogénicos. Adicionalmente houve 

a realização de métodos de ensaios microbiológicos validados AOAC OMA 13.11 e 

AOAC OMA 13.10 para amostras com peso superior a 25g com o objetivo de 

verificação/validação secundária. Também se realizou um acompanhamento frequente 

do método normativo, pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 com 
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seguimento de auditorias técnicas. Com a execução destas atividades deu-se foco ao 

conhecimento da origem e resistência de L. monocytogenes em várias condições 

ambientais, dado ser um patogénico bastante agressivo para o ser humano e por vezes 

negligenciado. E também à parte de controlo de qualidade interno, através das 

auditorias realizadas, que serviram de consolidação de conhecimentos anteriormente 

obtidos. 

As rotinas do laboratório também tiveram como objetivo a integração em ambiente 

laboratorial e empresarial. 
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Capítulo II – Materiais e Métodos 
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Preparação das Amostras  
 

A preparação das amostras de alimentos utilizadas para análises seguiu o descrito 

pelas várias partes da NP EN ISO 6887:2017, especificando como realizar as 

suspensões-mãe para as diferentes amostras. 

Validação do Método de Pesquisa de L. monocytogenes em 125g 

pelo método AOAC OMA 13.11 
 

− Preparação das Amostras  
 

As amostras recolhidas presentes na análise de produtos alimentares e no controlo 

de qualidade foram feitas no laboratório de microbiologia alimentar da Silliker S.A. 

Foram recolhidas 30 amostras, tendo-se analisado 49 ensaios provenientes de 

amostras naturalmente contaminadas, amostras contaminadas artificialmente, amostras 

não contaminadas, e amostras realizadas para experiência do método através de 

duplicados ou amostras em paralelo (tabela 5). 

As amostras contaminadas foram preparadas a partir dos DPCS (amostras de leite 

UHT contaminados com o microrganismo alvo numa concentração conhecida) e foram 

analisadas seguindo o mesmo método que as restantes amostras. Os DPCS possuem 

um certificado de análise do material de referência proveniente da BioBall. 

Para a deteção de L. monocytogenes em 125g de amostra de alimento preparou-se 

uma suspensão com 125g de alimento e 375ml de meio LPT (Biomerieux) e incubou-se 

a (30±1ºC) durante (27±3h). Ao fim da incubação transferiu-se 1ml da suspensão para 

10ml de caldo LPT e incubou-se a (30±1ºC) durante (24±2h). Após incubação do caldo 

de enriquecimento transferiu-se 1-2ml para um tubo e aqueceu-se a (95-100ºC) durante 

(5±1min). 
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AMOSTRA 

 
PRODUTO 

 
OBSERVAÇÕES 

118017 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

117999 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

118001 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

118015 Cogumelos - 

Cogumelos - 

118008 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

118010 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

118011 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

118014 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

126808 Peixe - 

Peixe - 

126809 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

126813 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

126818 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

126826 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

126828 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

126829 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

2669 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

2666 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

6007 Almôndegas - 

6008 Carne Picada - 

Carne Picada - 

Tabela 5: Amostras utilizadas na experiência do método de pesquisa de L. monocytogenes AOAC OMA 

13.11 em 125g (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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6009 Carne Picada - 

Carne Picada - 

7214 Hortícolas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

7216 Hortícolas Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

7234 Hortícolas - 

Hortícolas - 

7279 Hortícolas - 

Hortícolas - 

7280 Hortícolas - 

Hortícolas - 

8981 Chocolate - 

Chocolate - 

8982 Queijo Fresco - 

Queijo Fresco - 

8983 Leite em Pó - 

Leite em Pó - 

8985 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

8986 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

 

− Análises Vidas® L. monocytogenes Xpress (LMX) 

 

O Vidas® L. monocytogenes Xpress (LMX) é um método qualitativo, validado e 

certificado pelo Instituto de Investigação AOAC. Baseia-se numa técnica 

imunoenzimática que permite a deteção da presença de antigénios pela utilização de 

testes Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA) com o aparelho Vidas® (Biomerieux). 

Os resultados são obtidos automaticamente, traduzindo-se em resultados negativos, 

valores inferiores ao limite de deteção, que significam que não existem antigénios ou 

que a concentração é demasiado baixa, e resultados positivos que com um valor 

superior ao do limite de deteção detetam a presença de L. monocytogenes.  

Para a análise através deste método, é necessário a transferência de 0,25ml do caldo 

de enriquecimento, nas condições anteriormente mencionadas, para o poço de uma 

barrete do Vidas®. Os resultados negativos obtidos são considerados negativos e os 

resultados positivos confirmados através do isolamento do caldo de enriquecimento não 

aquecido em gelose ALOA agar (Biomerieux).  
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− Confirmação dos Resultados  

 

Os resultados detetados como positivos pelo Vidas® L. monocytogenes Xpress (LMX) 

são confirmados através da retirada de uma ansada do caldo de enriquecimento não 

aquecido para placas de gelose ALOA agar (Biomerieux) incubadas a (37±1ºC) durante 

(24±0h). Após a incubação, as placas são analisadas para detetar a presença de 

colónias azuis/esverdeadas com halo opaco, típicas de L. monocytogenes.  

Validação do Método de Pesquisa de Listeria spp. em 125g pelo 

método AOAC OMA 13.10 

− Preparação das Amostras  
 

As amostras referidas para a validação do método AOAC OMA 13.10 foram 

recolhidas pelo mesmo processo para a validação do método AOAC OMA 13.11. Foram 

recolhidas 30 amostras, tendo-se analisado 49 ensaios provenientes de amostras 

naturalmente contaminadas, amostras contaminadas artificialmente, amostras não 

contaminadas, e amostras realizadas para experiência do método através de duplicados 

ou amostras em paralelo (tabela 6). 

 

AMOSTRA PRODUTO OBSERVAÇÕES 

118017 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

117999 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

118001 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

118015 Cogumelos - 

Cogumelos - 

118008 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

118010 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

118011 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

118014 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

126808 Peixe - 

Tabela 6: Amostras utilizadas na experiência do método de pesquisa de Listeria spp. AOAC OMA 13.10 

em 125g (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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Peixe - 

126809 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

126813 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

126818 Hortícolas Ultracongeladas - 

Hortícolas Ultracongeladas - 

126826 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

126828 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

126829 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

2668 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

2666 Hortícolas Ultracongeladas Contaminado com Listeria monocytogenes 

6007 Almôndegas - 

6008 Carne Picada - 

- 

6009 Carne Picada - 

- 

7214 Hortícolas Contaminado com Listeria monocytogenes 

7216 Hortícolas Contaminado com Listeria monocytogenes 

7234 Hortícolas Analisado em paralelo 

  Hortícolas Analisado em paralelo 

7279 Hortícolas - 

Hortícolas - 

7280 Hortícolas - 

Hortícolas - 

8981 Chocolate - 

Chocolate - 

8982 Queijo Fresco - 

Queijo Fresco - 

8983 Leite em Pó - 

Leite em Pó - 

8986 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

8987 Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 

Hortícolas Ultracongeladas Analisado em paralelo 
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Etapa Meio de Cultura Condições de Incubação 

Pré-Enriquecimento LPT (Biomerieux) (30±1ºC) durante 
(27±3h) 

Enriquecimento Seletivo Caldo LPT (Biomerieux) (30±1ºC) durante 
(24±2h) 

Identificação - - 

Confirmação Gelose ALOA Agar (Biomerieux) (37±1ºC) durante 
(24±0h) 

1-2ml do caldo de 

enriquecimento para 

um tubo 

Aquecer a (95-100ºC) 

durante (5±1min). 

Transferir 0,5 ml para 

o poço da barrete do 

Vidas® LPT 

Negativos 

Resultados obtidos 

pelo Vidas® UP 

Listeria (LPT): 

Positivos: 

Confirmação  

Tabela 7: Passos para a deteção de Listeria spp., meio de cultura utilizado e condições de incubação 

de acordo com o método AOAC OMA 13.10 (adaptado Silliker S.A, 2020). 

 ( 

 

 

Figura 5: Organigrama para o isolamento de Listeria spp. de amostras alimentares de acordo com o 

método AOAC OMA 13.10 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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Auditorias ao método de Pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 

11290-1:2017 
 

As auditorias internas foram efetuadas pela Organização ao método descrito na ISO 

11290-1:2018. O laboratório possui um relatório de auditorias técnicas desenvolvido 

pelo mesmo, que compreende os requisitos referidos na NP ISO/IEC 17025:2015. Para 

a realização destas auditorias, foi necessário o conhecimento de conceitos na área da 

qualidade e experiência no método a auditar. 

− Pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 

 

A preparação das amostras iniciou-se pelo enriquecimento em meio líquido, Half 

Fraser Broth (Biomerieux) que favorece o crescimento de estirpes de Listeria spp. As 

amostras (25g) juntamente com o meio (225 ml) incubaram-se a (30±1ºC) durante 

(25±1h).  

Posteriormente ao tempo de incubação referido, transferiu-se 0,1 ml das amostras 

para um segundo enriquecimento em meio seletivo Fraser Broth (Biomerieux) com 

incubação a (37±1ºC) durante (24±2h). E inoculou-se, ainda do enriquecimento inicial, 

10 µl em placas de gelose ALOA agar (Biomerieux) e PALCAM (Biomerieux). As placas 

foram incubadas a (37±1ºC) durante (48±2h). 

Após as (24±2h) de incubação, inoculou-se do segundo enriquecimento, 10 µl em 

placas de gelose ALOA agar (Biomerieux) e PALCAM (Biomerieux) de modo a obter 

colónias de L. monocytogenes isoladas. As condições de incubação foram as mesmas 

da inoculação anteriormente referida ((37±1ºC) durante (48±2h)).  

As placas de ambas as inoculações foram examinadas às 24h e parada a incubação 

nesse tempo quando se visualizaram colónias presuntivas de L. monocytogenes ou 

apenas no fim do tempo de incubação estipulado. 

Em relação às colónias típicas de L. monocytogenes podem ser observadas em: 

• Gelose ALOA agar – colónias azuis/esverdeadas rodeadas por um halo 

opaco. 

• PALCAM agar – colónias cinzentas/verdes contornadas por um halo 

preto com dimensões de (0,5 – 1 mm) às (24h±2h) e de (1- 2 mm) às 

(48±2h). 
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As confirmações foram feitas para garantir que as colónias encontradas fossem de 

L. monocytogenes. De acordo com a ISO 11290-1:2017, selecionou-se 1 a 5 colónias 

presuntivas das placas de gelose ALOA agar (Biomerieux) e de PALCAM agar 

(Biomerieux) realizando-se uma picada e inoculação para subcultura de Gelose Sangue 

agar (Biomerieux) de modo a obter colónias isoladas. Para a verificação hemólise foi 

sempre realizado um controlo negativo, com a espécie L. innocua que na maioria das 

suas estirpes aparece como não hemolítica. As condições de incubação foram (37±1ºC) 

durante (21±3h) ou até o crescimento ser suficiente. 

As colónias de L. monocytogenes quando em meio Gelose Sangue agar exibiram β- 

hemólise, visualizando-se uma zona de luz estreita e clara de hemólise. No entanto, 

algumas estirpes de L. monocytogenes nem sempre exibiram uma β- hemólise 

suficiente, pelo que foi essencial a realização de testes adicionais.  

A catalase é um dos testes realizados quando necessário, sendo obrigatório, quando 

testadas, as colónias presuntivas serem catalase positiva e também a verificação da 

positividade da motilidade a 25ºC. Foram ainda observadas sempre que necessário 

preparações ao microscópio coloradas com azul de metileno para a verificação de 

bacilos ou cocobacilos pequenos e finos. 

A partir das colónias isoladas obtidas realizou-se um API® Listeria (Biomerieux), de 

acordo com as instruções do fabricante. 

− Auditorias internas no laboratório de microbiologia 

As auditorias realizadas ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 

11290-1:2017 foram feitas no laboratório de microbiologia da Silliker S.A. Foram 

observadas 87 amostras de matrizes diferentes, incluindo amostras naturalmente 

contaminadas, amostras contaminadas artificialmente e amostras não contaminadas. 
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Nº AMOSTRA PRODUTO OBSERVAÇÕES 

#1 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#2 Gelados - 
#3 Gelados - 
#4 Gelados - 
#5 Gelados - 
#6 Gelados - 
#7 Gelados - 
#8 Gelados - 
#9 Gelados - 

#10 Gelados - 
#11 Gelados - 
#12 Gelados - 
#13 Gelados - 
#14 Gelados - 
#15 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#16 Gelados - 
#17 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#18 Gelados - 
#19 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#20 Gelados - 
#21 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#22 Gelados - 
#23 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#24 Gelados - 
#25 Gelados - 
#26 Gelados - 
#27 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#28 Gelados - 
#29 Gelados - 
#30 Gelados - 
#31 Gelados - 
#32 Gelados - 
#33 Gelados - 
#34 Gelados - 
#35 Gelados - 
#36 Gelados - 
#37 Gelados - 
#38 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#39 Leite UHT  

#40 Leite UHT  

#41 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#42 Gelados - 
#43 Gelados - 
#44 Gelados - 

Tabela 8: Amostras auditadas no método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 

(adaptado Silliker S.A, 2020). 
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#45 Gelados - 
#46 Gelados - 
#47 Gelados - 
#48 Gelados - 
#49 Gelados - 
#50 Gelados - 
#51 Gelados - 
#52 Gelados - 
#53 Gelados - 
#54 Gelados - 
#55 Gelados - 
#56 Gelados - 
#57 Gelados - 
#58 Gelados - 
#59 Gelados - 
#60 Gelados - 
#61 Gelados - 
#62 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#63 Gelados - 
#64 Gelados - 
#65 Gelados - 
#66 Gelados - 
#67 Gelados - 
#68 Gelados - 
#69 Gelados - 
#70 Gelados - 
#71 Gelados - 
#72 Gelados - 
#73 Gelados - 
#74 Gelados - 
#75 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#76 Gelados - 
#77 Gelados - 
#78 Gelados - 
#79 Gelados - 
#80 Gelados - 
#81 DPCS- Leite Contaminado com Listeria monocytogenes 
#82 Gelados - 
#83 Gelados - 
#84 Gelados - 
#85 Gelados - 
#86 Gelados - 
#87 Gelados - 
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Na tabela 9 encontram-se definidos os reagentes e equipamentos necessários à 

realização à realização do método ISO 11290-1:2017. 

 

 

Reagentes Equipamentos 

Half Fraiser Broth (Biomerieux) Frigorífico Congelador 127K 

Fraiser Broth (Biomerieux) Diluidor 60G 

Gelose ALOA agar (Biomerieux) Stomacher 1D 

PALCAM agar (Biomerieux) Estufa 149 (30ºC)  

Gelose Sangue agar (Biomerieux) Estufa 107 (37ºC) 

API® Listeria (Biomerieux) Frigorífico 125K 
 

Na tabela 10 encontram-se definidos os documentos necessários à realização do 

método ISO 11290-1:2017. 

 

 

Documentos 
IQ.40 Rastreabilidade aos meios de cultura utilizados 

IQ.67 Matriz de qualificação inicial de competências- microbiologia 

IQ. 86 Rastreabilidade dos Meios de Cultura- Patogénicos 

IQ. 123 Anomalias, desvios, trabalhos não conformes e reclamações de clientes 

IQ. 152- Histórico Patogénicos Clientes 

PCQ. 13 Meios de cultura- controlo de qualidade 

PCQ. 29.10 Calibrações Internas 

PCQ. 29.11 Calibrações Externas 

PCQ. 33 Validação de métodos em análise microbiológica 

PGQ. 01 Gestão dos Recursos Humanos 

PGL.32 Segurança no Laboratório 

SOP-006 

SOP-005 

Cartas de Controlo 
 

Para a elaboração do relatório de auditoria, a informação recolhida necessária foi: 

• Data da realização da auditoria; 

• Identificação da equipa auditora; 

Tabela 9:  Reagentes e equipamentos necessários para a execução do método de pesquisa de L. 

monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 

 

 

Tabela 10: Documentos necessários para a execução do método de pesquisa de L. monocytogenes 

pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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• Identificação e registo dos analistas auditados; 

• Registo dos ensaios auditados; 

• Registo dos equipamentos auditados; 

• Registo da lista dos documentos auditados; 

• Registo das conformidades, não conformidades ou se não é aplicado ao 

respetivo parâmetro a auditar; 

• Registo de observações ou oportunidades de melhoria. 
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Capítulo III – Resultados e 

Discussão  
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As análises microbiológicas efetuadas regularmente aos alimentos são fundamentais 

para garantir a qualidade e a segurança alimentar nas empresas do setor alimentar. 

Deste modo, através da sua realização é possível garantir na maioria das vezes que é 

cumprida a legislação em vigor e que os produtos comercializados estão nas condições 

adequadas para consumo. 

 As amostras analisadas no laboratório de microbiologia da Silliker S.A provieram 

exclusivamente de matrizes géneros alimentícios (hortícolas ultracongeladas, 

hortícolas, cogumelos, peixe, carne picada, almôndegas, queijo fresco, leite em pó, 

gelados e leite UHT) e foram rececionadas com nº de amostra próprio para o presente 

estudo. Durante o estágio, foram analisados três parâmetros: 

• Pesquisa de L. monocytogenes em 125g pelo método AOAC OMA 13.11; 

• Pesquisa de Listeria spp. em 125g pelo método AOAC OMA 13.10; 

• Pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017. 

Validação do Método de Pesquisa de L. monocytogenes em 125g 

pelo método AOAC OMA 13.11 
 

A pesquisa de L. monocytogenes em 125g pelo método AOAC OMA 13.11 foi 

executada essencialmente nos géneros alimentícios hortícolas e hortícolas 

ultracongeladas, pelo facto de recentes estudos indicarem que este tipo de alimento é 

suscetível à contaminação com a bactéria mencionada, potencialmente devido às 

condições de armazenamento e conservação.  

Entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020 foram rececionadas pelo laboratório 

para a verificação do método 30 amostras e obtiveram-se 49 resultados (tabela 10).   

Os resultados obtidos foram determinados segundo o ficheiro fornecido pela Silliker 

S.A para a determinação das características do desempenho do método. Eram 

expectáveis 10 ensaios com presença de L. monocytogenes, pois provinham de 

amostras contaminadas artificialmente (materiais de referência) e 39 ensaios não 

obterem a presença da bactéria pois provinham de amostras que não sofreram 

contaminação (amostras analisadas em duplicado e/ou paralelo). 
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DATA AMOSTRA PRODUTO OBSERVAÇÕES RESULTADO UNIDADES 

18-11-2019 118017 Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 

125 g 
Hortícolas 

Ultracongeladas 
Analisado em paralelo Detetado 

19-11-2019 117999 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 
125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

19-11-2019 118001 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 
125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

19-11-2019 118015 Cogumelos - Não detetado 
125 g 

Cogumelos - Não detetado 

19-11-2019 118008 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

19-11-2019 118010 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

19-11-2019 118011 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

19-11-2019 118014 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

10-12-2019 126808 Peixe - Não detetado 
125 g 

Peixe - Não detetado 

10-12-2019 126809 Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 
125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 

10-12-2019 126813 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 
125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

10-12-2019 126818 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 
125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

Tabela 11: Caracterização dos 49 ensaios das amostras utilizadas na experiência do método de 

pesquisa de L. monocytogenes AOAC OMA 13.11 em 125g (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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10-12-2019 126826 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

10-12-2019 126828 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

10-12-2019 126829 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

13-01-2020 2669 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

125 g 
Hortícolas 

Ultracongeladas 
- Não detetado 

13-01-2020 2666 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

22-01-2020 6007 Almôndegas - Não detetado 125 g 
22-01-2020 6008 Carne Picada - Não detetado 

125 g 
Carne Picada - Não detetado 

22-01-2020 6009 Carne Picada - Não detetado 
125 g 

Carne Picada - Não detetado 

28-01-2020 7214 
Hortícolas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

28-01-2020 7216 
Hortícolas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

28-01-2020 7234 Hortícolas - Não detetado 
125 g 

Hortícolas - Não detetado 

28-01-2020 7279 Hortícolas - Não detetado 
125 g 

Hortícolas - Não detetado 

28-01-2020 7280 Hortícolas - Não detetado 
125 g 

Hortícolas - Não detetado 

03-02-2020 8981 Chocolate - Não detetado 
125g 

Chocolate - Não detetado 

03-02-2020 8982 Queijo Fresco - Não detetado 
125g 

Queijo Fresco - Não detetado 

03-02-2020 8983 Leite em Pó - Não detetado 
125g 

Leite em Pó - Não detetado 

04-02-2020 8985 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 
125g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

04-02-2020 8986 Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 125 g 
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Hortícolas 

Ultracongeladas 
Analisado em paralelo Detetado  

TOTAL 
AMOSTRAS: 

30 
 

Total de ensaios: 49 
 

 

No seu conjunto, foi detetada a presença de L. monocytogenes em 16 ensaios, o que 

representa uma percentagem de 33% do total dos ensaios. Considerando este valor, 10 

ensaios (21%) correspondem a amostras contaminadas artificialmente e 6 ensaios 

(12%) a amostras naturalmente contaminadas.  

Moravkova et al. (2017) estudaram a deteção da presença de L. monocytogenes em 

vegetais prontos a comer e vegetais ultracongelados em 32 indústrias provenientes de 

10 países membros da União Europeia durante o período de um ano. Observaram uma 

diferença estatisticamente significativa entre os dois tipos de vegetais analisandos, 

obtendo uma maior percentagem nos vegetais ultracongelados [115]. No presente estudo, 

ainda que não tendo os mesmos parâmetros de comparação foi possível observar que 

as amostras contaminadas naturalmente eram todas de matriz hortícolas 

ultracongeladas, conseguindo-se perceber que existe uma tendência ainda que os 

géneros alimentícios proviessem de indústrias distintas. Sabe-se que a sobrevivência e 

crescimento de L. monocytogenes em vegetais está dependente dos processos de 

lavagem, desinfeção, armazenamento e conservação, dado a bactéria ser ubíqua e ser 

capaz de crescer em temperaturas de refrigeração e congelação. 

− Verificação dos parâmetros para a validação  

De modo a verificar a veracidade da validação do método, efetuou-se a análise dos 

resultados obtidos através de seis parâmetros diferentes (tabela 12). 

O parâmetro sensibilidade permite determinar a capacidade do método em detetar o 

organismo alvo. A sensibilidade, ou fração de total de positivos, corretamente atribuídos 

na contagem presuntiva, é efetuada através do cálculo dos verdadeiros positivos e dos 

falsos negativos e a sua percentagem não deve ser inferior a 90%. Dos 49 ensaios a 

partir dos quais foram obtidos 16 ensaios provenientes de amostras contaminadas 

artificialmente e de amostras em paralelo contaminadas naturalmente, e 33 ensaios 

provenientes de amostras não contaminadas, o laboratório considerou 16 ensaios 

presuntivos e 33 ensaios não presuntivos resultando numa percentagem de 

sensibilidade do método de 100%. 
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A especificidade, contrariamente à sensibilidade permite determinar a capacidade do 

método em detetar corretamente a fração total de negativos. O cálculo é efetuado 

através dos valores dos verdadeiros negativos e dos falsos positivos, tendo o método 

que atingir uma percentagem superior a 80% para ser válido. Em 49 ensaios obteve-se 

uma percentagem de 100%. 

O cálculo da taxa de falsos positivos e da taxa de falsos negativos são parâmetros 

importantes para a validação dos métodos devido a serem um dos grandes problemas 

que se verifica nos métodos de análise microbiológica, podendo levar a adulteração 

involuntária dos resultados. Na sua maioria devem-se a erros técnicos, erros humanos 

ou baixa concentração de amostra e de forma a colmatá-los é essencial a utilização de 

controlos positivos e controlos negativos durante cada teste. Na execução do método, 

não foram efetuados controlos negativos, dado a etapa de pré-enriquecimento permitir 

que os microrganismos que possam ter sofrido algum tipo de lesão durante o processo 

de armazenamento e conservação e/ou durante a preparação da amostra possam 

recuperar e proliferar durante o tempo de incubação, evitando falsos negativos. Por sua 

vez, os controlos positivos foram usados aquando a utilização do Vidas® L. 

monocytogenes Xpress (LMX), um procedimento adotado diariamente pelo laboratório. 

Foram ainda efetuados 10 controlos positivos, correspondentes às amostras 

contaminadas artificialmente, necessários para a verificação da validação do método. O 

uso dos controlos positivos ajudou a resolver potenciais erros de leitura e a confirmar 

as colónias inoculadas em gelose ALOA agar (Biomerieux). O laboratório considerou 

assim uma percentagem de 0% de falsos positivos e de 0% de falsos negativos. 

A seletividade é a capacidade de o método discriminar inequivocamente o organismo 

alvo, sem que outros elementos eventualmente presentes na amostra interfiram. A 

avaliação deste parâmetro efetua-se através do rácio do número colónias ou ensaios 

alvo no total de colónias ou ensaios presentes, não podendo ser atribuídos valores 

inferiores a uma percentagem de 10%. Na verificação do método, foi conseguido uma 

percentagem de seletividade igual a 33%. 

O último parâmetro a verificar é a eficiência que corresponde à fração de colónias/ 

ensaios totais corretamente atribuídas na contagem presuntiva. O cálculo é efetuado 

através do número de colónias ou ensaios presuntivos que são verdadeiros e o número 

de colónias ou ensaios não presuntivos verdadeiros pelo número total de colónias ou 
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ensaios. A percentagem correspondente à eficiência calculada para a experiência do 

método foi de 100%.   

 

 

Validação do Método de Pesquisa de Listeria spp. em 125g pelo 

método AOAC OMA 13.10 
 

A pesquisa de Listeria spp. em 125g pelo método AOAC OMA 13.10 foi executada 

nas mesmas datas, nos mesmos géneros alimentícios e nas mesmas condições que o 

método anterior efetuado para a deteção de L. monocytogenes. 

Das 30 amostras de alimentos rececionadas para a pesquisa de Listeria spp. durante 

novembro de 2019 e fevereiro de 2020 foram obtidos 49 resultados pelo método descrito 

    Ensaios Presuntivos     

    + -     

Confirmados 
+ (a) Verdadeiros positivos (b) Falsos Negativos a + b   

- (c) Falsos positivos (d) Verdadeiros negativos c + d   

    a + c b + d n   

            

            

Amostras Ensaios 

Ensaios de 
contaminadas 

artificialmente e/ou em 
paralelo  

Ensaios de Amostras não 
contaminadas 

Ensaios de 
amostras 

contaminadas 
naturalmente 

30 49 16 33 6 

           
    Ensaios Presuntivos     

    + -     

Confirmados 
+ 16 0 a + b   

- 0 33 c + d   

    a + c b + d 49   

            

    AOAC OMA 13.10       

Sensibilidade:  a / (a + b) 100%       

Especificidade: d / (c + d) 100%       

Taxa de falsos positivos: c / (a + c) 0%       

Taxa de falsos negativos: b / (b + d) 0%       

Seletividade: a / n 33%       

Eficiência: (a + d) / n 100%       

Tabela 12: Resultados obtidos nos ensaios para a experiência do método de pesquisa de L. 

monocytogenes AOAC OMA 13.11 em 125g (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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(tabela 13). Segundo, os dados iniciais para a determinação das características do 

desempenho do método, eram expectáveis 10 ensaios com presença de Listeria spp. 

provenientes de amostras contaminadas artificialmente (materiais de referência) e 39 

ensaios não contaminados provenientes de amostras que não sofreram contaminação 

(amostras analisadas em duplicado e/ou paralelo). 

 

DATA AMOSTRA PRODUTO OBSERVAÇÕES RESULTADO UNIDADES 

18-11-2019 118017 Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 

125 g 
Hortícolas 

Ultracongeladas 
Analisado em paralelo Detetado 

19-11-2019 117999 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

125 g 
Hortícolas 

Ultracongeladas 
- Não detetado 

19-11-2019 118001 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

125 g 
Hortícolas 

Ultracongeladas 
- Não detetado 

19-11-2019 118015 Cogumelos - Não detetado 
125 g 

Cogumelos - Não detetado 

19-11-2019 118008 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

19-11-2019 118010 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

19-11-2019 118011 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

19-11-2019 118014 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

10-12-2019 126808 Peixe - Não detetado 
125 g 

Peixe - Não detetado 

10-12-2019 126809 Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 
125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 

Tabela 13: Caracterização dos 49 ensaios das amostras utilizadas na experiência do método de 

pesquisa de Listeria spp. AOAC OMA 13.10 em 125g (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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10-12-2019 126813 Hortícolas 

Ultracongeladas 
- Não detetado 

125 g 
Hortícolas 

Ultracongeladas 
- Não detetado 

10-12-2019 126818 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 
125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Não detetado 

10-12-2019 126826 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

10-12-2019 126828 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

10-12-2019 126829 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

13-01-2020 2669 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Detetado 

125 g 
Hortícolas 

Ultracongeladas 
- Detetado 

13-01-2020 2666 
Hortícolas 

Ultracongeladas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

22-01-2020 6007 Almôndegas - Não detetado 125 g 
22-01-2020 6008 Carne Picada - Não detetado 

125 g 
Carne Picada - Não detetado 

22-01-2020 6009 Carne Picada - Não detetado 
125 g 

Carne Picada - Não detetado 

28-01-2020 7214 
Hortícolas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

28-01-2020 7216 
Hortícolas 

Contaminado com 
Listeria 

monocytogenes 
Detetado 125 g 

28-01-2020 7234 Hortícolas - Detetado 
125 g 

Hortícolas - Detetado 

28-01-2020 7279 Hortícolas - Não detetado 
125 g 

Hortícolas - Não detetado 

28-01-2020 7280 Hortícolas - Não detetado 
125 g 

Hortícolas - Não detetado 

03-02-2020 8981 Chocolate - Não detetado 
125g 

Chocolate - Não detetado 

03-02-2020 8982 Queijo Fresco - Não detetado 
125g 

Queijo Fresco - Não detetado 

03-02-2020 8983 Leite em Pó - Não detetado 125g 
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Leite em Pó - Não detetado 

04-02-2020 8985 Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Detetado 
125g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

- Detetado 

04-02-2020 8986 Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado 125 g 

Hortícolas 
Ultracongeladas 

Analisado em paralelo Detetado  

TOTAL 
AMOSTRAS: 

30 
 

Total de ensaios: 49 
 

 

Em 49 resultados, obtiveram-se 22 ensaios com presença de bactérias do género 

Listeria spp., representando uma percentagem de 45% do total de ensaios. Desta forma, 

os resultados correspondentes a amostras contaminadas artificialmente foram 10 (21%) 

e os correspondentes a amostras contaminadas naturalmente 12 (24%). 

O género Listeria spp. é frequentemente encontrado em produtos provenientes do 

contacto com o solo. Os resultados de vários estudos epidemiológicos demonstram que 

as espécies deste género estão amplamente distribuídas pela natureza e por este facto 

é recorrente a sua presença em géneros alimentícios que não tenham um processo de 

lavagem e desinfeção adequado. Segundo Linke et al (2014), a sua presença e potencial 

persistência nos géneros alimentícios provenientes do solo e nas instalações de 

processamento deve-se à sua adaptação a condições ambientais adversas e ao 

estabelecimento com bastante frequência de relações bióticas com outros elementos 

constituintes dos alimentos [129]. Neste sentido, pode-se observar que para além dos 

resultados positivos obtidos na secção anterior “pesquisa de L. monocytogenes em 125g 

pelo método AOAC OMA 13.11”, em hortícolas ultracongeladas, os resultados positivos 

adicionais na pesquisa de Listeria spp. em 125g pelo método AOAC OMA 13.10 foram 

novamente em hortícolas ultracongeladas ou em hortícolas corroborando o descrito nos 

estudos mencionados. 

− Verificação dos parâmetros para a validação  

Os resultados obtidos a partir da análise dos dados fornecidos pelo Vidas® UP Listeria 

(LPT) e posterior confirmação permitiram calcular as percentagens dos seguintes 

parâmetros (tabela 14): 

• Sensibilidade; 
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• Especificidade; 

• Taxa de falsos positivos; 

• Taxa de falsos negativos; 

• Seletividade; 

• Eficiência. 

As percentagens permitiram verificar que o desempenho do método se encontra 

dentro dos valores permitidos.    

 

 

− Caracterização dos isolados de Listeria spp. e L. monocytogenes  

Dos 49 ensaios provenientes de amostras de alimentos rececionadas para pesquisa 

de L. monocytogenes e de Listeria spp. em 125g no laboratório de microbiologia da 

    Ensaios Presuntivos     

    + -     

Confirmados 
+ (a) Verdadeiros positivos (b) Falsos Negativos a + b   

- (c) Falsos positivos (d) Verdadeiros negativos c + d   

    a + c b + d n   

            

            

Amostras Ensaios 
Ensaios de contaminadas 
artificialmente e/ou em 

paralelo  

Ensaios de Amostras não 
contaminadas 

Ensaios de 
amostras 

contaminadas 
naturalmente 

30 49 22 27 12 

           
    Ensaios Presuntivos     

    + -     

Confirmados 
+ 22 0 a + b   

- 0 27 c + d   

    a + c b + d 49   

            

    AOAC OMA 13.11       

Sensibilidade:  a / (a + b) 100%       

Especificidade: d / (c + d) 100%       

Taxa de falsos positivos: c / (a + c) 0%       

Taxa de falsos negativos: b / (b + d) 0%       

Seletividade: a / n 45%       

Eficiência: (a + d) / n 100%       

Tabela 14: Resultados obtidos nos ensaios para a experiência do método de pesquisa de Listeria spp. 

AOAC OMA 13.10 em 125g (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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Silliker S.A durante o estágio, 6 ensaios deram positivos para a presença de L. 

monocytogenes e 12 para a presença de Listeria spp. pelos métodos descritos 

anteriormente. No seu conjunto, foram obtidas 12 inoculações provenientes de 

resultados positivos provenientes de testes com o equipamento Vidas® (Biomerieux). 

Dos 12 ensaios a partir dos quais foram obtidas inoculações presuntivas das respetivas 

bactérias, 10 ensaios (83%) correspondiam a hortícolas ultracongeladas 2 ensaios 

(17%) correspondiam a hortícolas. 

A deteção presuntiva de L. monocytogenes de outras espécies do género Listeria 

pelo Vidas® (Biomerieux) é permitida pela utilização de barretes e cones específicos 

para a deteção desta espécie. Assim, após a realização do Vidas® L. monocytogenes 

Xpress (LMX) e incubação em meio gelose ALOA agar (Biomerieux), obtiveram-se 

colónias azuis/esverdeadas com halo opaco (figura 5). 

Por sua vez, para a deteção presuntiva de outras espécies de Listeria spp., o 

laboratório possui barretes e cones que detetam o género pelo Vidas® UP Listeria (LPT), 

podendo ser obtidas dois tipos de colónias depois da incubação em gelose ALOA agar 

(Biomerieux). Colónias azuis/esverdeadas com halo opaco ou azuis /esverdeadas sem 

halo, sendo que as primeiras correspondem como referido acima à espécie L. 

monocytogenes ou a L. ivanovvii e as segundas as restantes espécies do género (figura 

6).  

 Figura 6: Morfologia típica de colónias de Listeria spp., à esquerda e de L. monocytogenes, à direita, em meio 

gelose ALOA agar (Biomerieux). 
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No caso de se querer identificar quais as espécies correspondentes obtidas nas 

inoculações de Listeria spp. e confirmar que as colónias presentes nas inoculações de 

L. monocytogenes correspondem mesmo a esta bactéria é necessário a realização de 

testes de API® Listeria (Biomerieux) (figura 7). 

 

 

A galerias API® Listeria (Biomerieux) contém 10 poços onde ocorrem reações 

bioquímicas (tabela 14). As reações traduzem-se em mudanças de cor que podem 

ocorrer de forma espontânea ou quando adicionado reagentes específicos. Os 

resultados são lidos de acordo com o manual fornecido no kit comercializado e obtido 

um perfil numérico com 4 algarismos. A identificação é feita através do sistema 

informático apiweb TM, que associa o perfil numérico a uma base de dados que permite 

a identificação de mais de 600 espécies de bactérias. 

 

 

 

 *1Substrato Enzimático; *2 Esculina; *3 4-nitrophenyl α-D mannopyranoside; *4 D-Arabitol; *5 D-Xylose; *6 Ramnose; *7 

Methyl α-D-glucopyranoside; *8 D-ribose; *9 Glicose-1-fosfato; *10 D-tagatose. 

Microrganismo DIM*1  ESC*2 α-MAN*3 DARL*4 XYL*5  RHA*6 MDG*7 RIB*8 G1P*9 TAG*10 

Listeria monocytogenes - + + + - + + - - - 

Listeria ivanovii + + + - + + + + + - 

Listeria innocua + + + - - + + - - - 

Listeria seeligeri + + - - + - - - - - 

Listeria welshimeri + - - - - - - - - + 

Listeria grayi + + + - - - - + - - 

Figura 7: Resultado obtido no API® Listeria (Biomerieux) de uma das amostras com presença de L. 

monocytogenes. 

 

 

Tabela 15: Características de colónias das espécies de Listeria spp. representados no API® Listeria 

(Biomerieux). 
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Auditorias ao método de Pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 

11290-1:2017 
 

As auditorias técnicas realizadas ao longo do estágio foram executadas entre os 

meses de abril e de julho de 2020 (4 de abril, 17 de abril, 30 de abril, 1 de maio, 3 de 

maio, 20 de maio, 10 de junho, 18 de junho, 20 de junho, 27 de junho, 9 de junho e 25 

de julho). As matrizes analisadas foram apenas géneros alimentícios, e todas 

semelhantes devido a serem amostras provenientes de um cliente específico. Não foi 

possível adquirir análises a outras matrizes e outro tipo de géneros alimentícios devido 

ao laboratório apenas ter acreditado recentemente o método de pesquisa de L. 

monocytogenes pela ISO 11290-1:2017. 

Dos 87 resultados, obtiveram-se 15 resultados positivos (17%), sendo que 12 foram 

provenientes de amostras contaminadas com Listeria monocytogenes (14%) de modo 

a servirem de controlo positivo nos testes bioquímicos realizados, e 3 provenientes de 

amostras naturalmente contaminadas (3%). Obtiveram-se também 72 resultados 

negativos (83%) (anexo I).  

A veracidade dos resultados e a técnica com os quais foram executados foram alvo 

de auditorias presenciais e verticais. De modo a facilitar a análise da totalidade das 

auditorias, houve uma divisão por parâmetros e apresentadas as respostas sob a forma 

de Conformidades (C), as Não Conformidades (NC) ou se não são forem aplicáveis ao 

método (NA). Todas as respostas foram alvo de um comentário sobre o que foi 

observado em laboratório. 

As auditorias foram realizadas com o objetivo de constatar-se se o método de 

Pesquisa de L. monocytogenes em 25g pela ISO 11290-1:2017 está a ser cumprido com 

a mesma coerência como quando foi realizada sua validação/verificação para a 

acreditação 

− Método/Norma  

Nas questões mencionadas na tabela 16, referentes às auditorias técnicas da Silliker 

S.A (IQ 65.1) não foram obtidas NC (Não Conformidades) e todas as respostas obtidas 

foram mantidas desde a primeira à última auditoria efetuada. Neste parâmetro foram 

abordadas questões alusivas ao método utilizado e à atualização da norma, pelo que 

eram expectáveis que as respostas se mantivessem. 
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ITEM C NC NA 

Método/Norma:                                                                       
a) existe?                                                                                  
b) está atualizado?                                                                   
c) está devidamente controlado?     
                                                                            

 x   

Método/Norma:                                                                         
A validação do método está atualizada (>5 anos)?   

 x   

Método/Norma:                                                                     
Os Analistas têm acesso a uma cópia integral? A cópia está 
devidamente controlada?  

 x  

 

Método/Norma:                                                                       
Os Analista têm acesso à versão mais utilizada do 
procedimento e aos documentos associados?   

x   

 

Método/Norma:                                                                         
O documento com o procedimento utilizado é coerente com 
o método de referência?  

 x   

Método/Norma: O alcance de aplicação da 
validação/verificação inclui as amostras a serem testadas?  

x    

Método/Norma: Se a matriz estiver fora do âmbito de 
aplicação original, o laboratório procedeu à 
validação/verificação do método para a matriz em causa? 
  

   x 

Método/Norma:                                                                          
O treino dos Analistas tem de ser provado:                                                                        
a) O Analista em treino leu e releu o método/procedimento 
com um Analista Qualificado?                                                                                            
b) O Analista em treino, observou o método/procedimento a 
ser realizado por um Analista Qualificado?                                                                                                                                                                                                               
c) O Analista em treino demonstrou habilidade e 
conformidade com o método/procedimento sob a supervisão 
direta de um Analista Qualificado?                                                                
d)  O Analista em treino demonstrou competências com o 
método/procedimento?  

x    

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Método: O Analista segue o método?   
                                               

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Método: Foram identificados problemas durante a auditoria 
ao método, que possam colocar em causa a precisão e 
confiança nos resultados dos Clientes?  
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Método: Houve um acompanhamento adequado da 
auditoria? 
 

x   

 

Tabela 16: Listagem das respostas obtidas referentes ao Método/Norma nas auditorias realizadas ao 

método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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− Receção das amostras 

No decorrer das auditorias presenciais foram verificadas as condições da receção da 

amostras, apresentadas na tabela 16. O laboratório obteve uma recomendação para 

uma oportunidade de melhoria sobre a atualização da comunicação interna nº 216 sobre 

as matrizes que o laboratório não pode processar. Apesar de não ter sido aberta uma 

NC, porque não é aplicável ao método, pode levar a erros e posterior abertura de NC 

em outras auditorias técnicas. Nas auditorias seguintes, verificou-se que a 

recomendação foi tida em atenção. 

 

 

ITEM C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Receção das Amostras: Existem impressos associados ao 
método? 

 x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Receção das Amostras: À chegada ao laboratório de 
Microbiologia das amostras, há verificação se a matriz se 
encontra dentro do âmbito de validação/verificação do 
laboratório? 

 x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Receção das Amostras: Quando recebidas no laboratório, 
há inspeção da embalagem (furos/danos)?                                     
As amostras encontram-se protegidas de contaminação 
externas? A temperatura é verificada aquando a chegada ao 
laboratório? 

x  

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Receção das Amostras: Existe uma adequada separação 
das amostras processadas, cruas e ambientais, de modo a 
prevenir a contaminação cruzada no ponto de receção? 

x  

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Receção das Amostras: As amostras são guardadas a 
temperatura e local adequado, antes de serem testadas? 

 x   

 

 

Tabela 17: Listagem das respostas obtidas referentes à Receção das Amostras na auditoria realizadas 

ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 no dia 4 de abril de 2020 (adaptado 

Silliker S.A, 2020). 
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− Equipamentos, Temperaturas, Massas e Volumes  

Relativamente aos equipamentos foram verificados todos que os que foram 

necessários para a execução do métodos. Foram também verificadas cartas de controlo 

e etiquetas de identificação e calibração. Constatou-se que os equipamentos 

encontravam-se nas condições ideais, com as cartas de controlo atualizadas até aos 

dias das auditorias e sem a existência de pontos fora dos limites. As etiquetas de 

calibração externas estavam em dia, com as calibrações e ajustes corretos e com as 

datas das próximas calibrações visíveis. O processo de calibração interna dos 

equipamentos que a requerem, foi observado e verificada que a sua realização é feita 

de acordo com o procedimento referido pelo fornecedor. As temperaturas foram 

verificadas através dos termómetros presentes nas várias áreas do laboratório e foi 

comprovado que se encontravam dentro dos limites estipulados para os laboratórios de 

análise alimentar. Foram vistos os PCQ.29.10 e PCQ.29.11 das Calibrações Internas e 

Externas respetivamente, os quais estavam preenchidos corretamente e atualizados.  

Os resultados obtidos estão descritos na tabela 18, na qual é possível observar que 

apenas foram detetadas Conformidades (C). 

 

 

ITEM C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Equipamentos: Os registos dos equipamentos estão 
atualizados? Ver se existem etiquetas de identificação, 
calibração e verificação (se aplicável).  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Equipamentos: Os equipamentos encontram-se limpos?  

x  

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Temperaturas: A temperatura/ fluxo de ar do laboratório é 
adequado para os testes/equipamentos?  

x  

 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Temperaturas: São utilizados os equipamentos adequados? 
Os registos das calibrações, verificações e manutenções 
estão atualizados?          

x    

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Volumes: São utilizados os equipamentos adequados? Os 
registos das calibrações, verificações e manutenções estão 
atualizados?     
     

x    

Tabela 18: Listagem das respostas obtidas referentes aos Equipamentos, Temperaturas, Massas e 

Volumes nas auditorias realizadas ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1: 2017 

(adaptado Silliker S.A, 2020). 
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Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Massas: São utilizados os equipamentos adequados? Os 
registos das calibrações, verificações e manutenções estão 
atualizados?  

x   

 

− Reagentes e Meios de Cultura  

Durante as auditorias foram vistos os reagentes e meios de cultura. Na tabela 19 

encontram-se os registos, onde foram observados os documentos da rastreabilidade, 

nomeadamente o IQ.40 que esteve sempre atualizado até à data da última auditoria 

efetuada e as condições de armazenamento dos respetivos reagentes e meios de 

cultura de acordo com o referido pelo fornecedor. O armazém dos reagentes teve 

sempre o espaço suficiente para o adequado armazenamento e os suplementos que 

necessitavam de temperaturas de refrigeração estavam armazenados nos frigoríficos 

do laboratório. Nesta parte das auditorias, não foram detetados erros que levassem à 

abertura de NC.  

 

 

ITEM C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Reagentes e Meios de Cultura: A validade de todos os 
kits/reagentes/suplementos/meios não foi excedida?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Reagentes e Meios de Cultura: Os meios/suplementos são 
armazenados adequadamente?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Reagentes e Meios de Cultura: Existem os registos de 
controlo de reagentes/soluções?                                                    
Existem os certificados dos lotes?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Reagentes e Meios de Cultura: O controlo de qualidade 
dos meios é aceitável e com completa rastreabilidade?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Reagentes e Meios de Cultura: Os dispensadores são 
verificados diariamente?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Reagentes e Meios de Cultura: Os meios utilizados são 
pré-aquecidos, se requerido pelo método? 
 

  x 

 

Tabela 19: Listagem das respostas obtidas referentes aos Reagentes e Meios de Cultura nas auditorias 

realizadas ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 

2020). 
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− Limpeza e Desinfeção  

Na área da limpeza e desinfeção, todas as constatações verificadas ao longo das 

auditorias foram registadas na tabela 20. Foi visto que o laboratório possuí boas práticas 

e que cumpre com o expectável para evitar contaminações cruzadas, levando a que os 

resultados obtidos sejam apenas conformidades (C). 

 

 

ITEM C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Limpeza e Desinfeção: A área de preparação dos meios, 
área de descontaminação e os fluxos de materiais entre 
estas áreas são separados?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Limpeza e Desinfeção: O laboratório faz a amostragem das 
áreas de menor risco para as áreas de maior risco, para 
prevenir a introdução de contaminação durante a 
amostragem?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Limpeza e Desinfeção: A área do laboratório é limpa e 
arrumada?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Limpeza e Desinfeção: Os responsáveis do laboratório 
excluíram o uso de luvas das práticas recorrentes?                                   
Se sim, os Analistas foram treinados para higienizar as mãos 
apropriadamente e os desinfetantes estão disponíveis em 
todas as bancadas de trabalho?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria):  
Limpeza e Desinfeção: Se a prática corrente do laboratório 
permitir o uso de luvas, o laboratório tem um procedimento 
para o uso de luvas perto da chama? 
 

  x 

 

− Preparação de amostras  

As técnicas de preparação das amostras foram visualizadas durante as respetivas 

auditorias realizadas e obtidos os resultados que estão descritos na tabela 21. Foi 

possível observar que o laboratório segue com cuidado o redigido na ISO 11290-1:2011. 

O laboratório segue também o PAM.01, um documento interno que refere como devem 

ser preparadas as amostras e que auxilia os analistas a efetuarem as preparações sem 

a ocorrência de erros.  Em todas as auditorias efetuadas, foram verificadas boas práticas 

e foram registadas apenas Conformidades (C). 

Tabela 20: Listagem das respostas obtidas referentes à Limpeza e Desinfeção nas auditorias realizadas 

ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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ITEM C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Preparação das Amostras: O espaço de bancada/área de 
laboratório é adequado e suficiente para a realização do 
método?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Preparação das Amostras: A área de preparação de 
amostras encontra-se organizada de modo a manter a 
integridade das amostras e a separação em espaço ou 
tempo da preparação de amostras com nível de 
contaminação diferente?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Preparação das Amostras: A amostragem para análise, 
está a ser feita assepticamente?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Preparação das Amostras: As amostras congeladas, são 
descongeladas apropriadamente?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Preparação das Amostras: A abertura das embalagens das 
amostras é realizada com as superfícies de trabalho limpas 
e higienizadas com uma frequência adequada?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Preparação das Amostras: As amostras são abertas 
assepticamente? (Ex.: sacos de amostra, frascos com rosca, 
latas, produtos embalados a vácuo)? 
 

  x 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Preparação das Amostras: As amostras são 
homogeneizadas adequadamente antes da análise/pesagem 
para análise (Ex.: pós, líquidos, amostras semissólidas)? É 
feito de forma assética? 
 

  x 

 

− Incubação das amostras  

No que diz respeito às incubações, os resultados referidos na tabela 22 mostram que 

não foram obtidas nenhumas NC, mas foi obtida uma recomendação para oportunidade 

de melhoria devido à observação da estufa 107 (37ºC) estar demasiado cheia na 

auditoria do dia 20 de junho. Nas restantes auditorias que se seguiram, já não foi 

observada a falta de espaço nessa estufa, no entanto não é conclusivo que o 

acontecimento não seja recorrente no laboratório.  

 

Tabela 21: Listagem das respostas obtidas referentes à Preparação de Amostras nas auditorias 

realizadas ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 

2020). 
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ITEM C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Incubação: As incubadoras têm tamanho suficiente para 
evitar sobrelotação?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Incubação: Há uma separação efetiva entre as áreas de 
incubação de enriquecimentos (patogénicos) das outras 
áreas da microbiologia, de modo a evitar contaminação 
cruzada?  

x   

 

− Diagnóstico  

Na tabela 23, alusiva ao Diagnóstico, nas auditorias realizadas foi possível averiguar 

que o documento de verificação das micropipetas não se encontrava atualizado a 4 de 

abril de 2020. Observou-se que não era uma prática recorrente, tratando-se de um lapso 

de preenchimento do documento, corrigido nas seguintes auditorias. Nas restantes 

questões foi possível verificar unicamente conformidades. 

 

 

 

 
ITEM 

C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Diagnósticos: As pipetas de transferência e as micropipetas 
são verificadas antes de cada uso?  

 x  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Diagnósticos: O laboratório tem uma área própria ou 
separada para diagnósticos?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Diagnósticos:  Os controlos positivos são guardados e 
manuseados de modo a prevenir contaminação cruzada?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Diagnósticos: As culturas para controlo de qualidade dos 
meios de cultura são guardadas e manuseadas de modo a 
prevenir contaminações cruzadas?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
Diagnósticos: Existe uma separação efetiva (tempo ou 
espaço) entre a serologia e outra área da microbiologia para 
prevenir contaminação cruzada?  

x   

 

Tabela 22: Listagem das respostas obtidas referentes à Incubação das Amostras na auditoria realizadas 

ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 no dia 20 de junho de 2020 

(adaptado Silliker S.A, 2020). 

 

 

Tabela 23: Listagem das respostas obtidas referentes ao Diagnóstico na auditoria realizadas ao método 

de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 no dia 4 de abril de 2020 (adaptado Silliker 

S.A, 2020). 
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− Rastreabilidade  

No primeiro tópico da auditoria vertical, foi analisa a rastreabilidade completa do 

método (tabela 24). Foram vistos os documentos referentes à rastreabilidade, 

nomeadamente o IQ.40 e o PCQ.13. Verificou-se que desde a receção da amostra até 

à emissão do boletim analítico, a rastreabilidade estava completa e atualizada, não 

havendo nenhuma NC nem nenhuma recomendação. 

 

 

ITEM C NC NA 

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                                                         
Rastreabilidade: Existe uma completa rastreabilidade das 
amostras nos programas dos laboratórios?  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                                                         
Rastreabilidade: Existe uma completa rastreabilidade de 
todos os reagentes, kits, meios e suplementos?  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                                                         
Rastreabilidade: Existe uma completa rastreabilidade da 
preparação dos meios de cultura?  

  x 

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                                                         
Rastreabilidade: Existe uma completa rastreabilidade de 
todos os dados e registos?  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                                                         
Rastreabilidade: Existe uma completa rastreabilidade 
durante todos os passos do teste?  

x   

 

− DPCs  

Os DPCs ou Amostras Padrão de Controlo Diário do Processo, são uma das partes 

fundamentais para a verificação da veracidade dos resultados reproduzidos pelo 

laboratório. Segundo as auditorias realizadas, foi possível ver que os analistas têm um 

elevado zelo pela sua preparação, leitura e armazenamento. Os protocolos definidos 

internamente pelo laboratório (SOP-006 e SOP-005) são seguidos corretamente e os 

resultados inseridos na plataforma do grupo (Zeta-Safe) de modo a ser possível uma 

comparação e uma observação da coerência dos DPCs com outros laboratórios. Em 

nenhuma das auditorias realizadas foram abertas NC ou detetado algum tipo de erro 

(tabela 25). 

 

Tabela 24: Listagem das respostas obtidas referentes à Rastreabilidade na auditoria realizadas ao 

método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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ITEM C NC NA 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Existem DPCs para todos os testes ou testes 
principais?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: O DPC é feito com a apropriada frequência?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: O DPC reflete verdadeiramente o processo diário das 
amostras?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: A preparação do DPC é feita numa área dedicada e 
identificada como tal?  

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Houve algum resultado não satisfatório do DPC 
obtido nos últimos 12 meses?  
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Os resultados dos Clientes foram bloqueados, no 
caso de ter havido uma falha num resultado de um DPC? 
 

  x 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: O laboratório compara os seus resultados e 
performance do DPC com outros laboratórios da rede? 
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Os Analistas que introduzem os resultados 
demonstram conhecimentos dos princípios e procedimentos 
gerais envolvidos? 
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Os Analistas responsáveis pela preparação diária 
dos DPCS quantitativos, conseguem identificar os passos 
envolvidos para as amostras de controlo? 
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Os Analistas conseguem dar exemplos de quando o 
DPC para as análises quantitativas é considerado não 
satisfatórios? 
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Os Analistas responsáveis pela preparação diária 
dos DPCS, conseguem descrever o processo correto de 
manuseamento e uso das lentículas? 
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: É feita uma amostra do DPC, para cada variação de 
método? 

x   

Tabela 25: Listagem das respostas obtidas referentes aos DPCs nas auditorias realizadas ao método 

de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Se o laboratório usa material de referência/culturas 
em rampa, lentículas ou estirpes. A verificação da carga é 
verificada/confirmada com a frequência apropriada? 
 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: As estirpes de controlo são armazenadas 
corretamente? 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: Os DPCs são manuseados de forma apropriada para 
prevenir contaminação cruzada? 

x   

Auditoria presencial (amostra analisada no dia da auditoria): 
DPCs: As lentículas dos DPCs são guardadas e 
manuseadas de modo a prevenir contaminação cruzada? x   

 

− Analistas  

Na formação dos analistas, foram vistos os documentos referentes às suas 

qualificações e funções (tabela 26). Foi verificado através do PGQ,01, que todos os 

analistas possuíam os seus registos de formação completos e atualizados. Também 

foram observados os conhecimentos dos analistas quanto ao método em questão.  

Foram apenas registadas Conformidades (C).  

 

.  

ITEM C NC NA 

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Analistas: Registos da qualificação dos Analistas e 
descrição das funções.  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Analistas: Os registos da formação encontram-se 
completos? (registos dos testes, resultados de cálculos e 
têm completa rastreabilidade).  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Analistas: Os registos de formação são revistos, verificados 
e autorizados pelos Responsáveis do laboratório?  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Analistas: A performance técnica é verificada anualmente?  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Analistas: Os Analistas conseguem identificar os passos 
críticos do método? (os pontos críticos de controlo são 
aqueles que podem colocar em causa a precisão do 
método).  

x   

Tabela 26: Listagem das respostas obtidas referentes aos Analistas nas auditorias realizadas ao método 

de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):  
Analistas: Os Analistas conseguem identificar os passos 
críticos que podem causar:                                                                    
a) resultados elevados;                                                                    
b) resultados baixos;                                                                 
c) falsos positivos;                                                                                                                 
d) falsos negativos.  
                                                                             

x   

 

− Problemas e Reclamações dos Clientes  

Referentemente aos Problemas e Reclamações dos Clientes foram apenas obtidas 

conformidades. No entanto, não é possível retirar muitas conclusões à cerca da 

performance do laboratório no método, devido a ser apenas acreditado e executado pelo 

laboratório desde Fevereiro de 2020 e quase exclusivamente no mesmo género 

alimentício. 

 

 

ITEM C NC NA 

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):  
Problemas e Reclamações: Houve alguma Não 
conformidade ou Reclamação de Cliente relacionada com o 
método auditado nos últimos 12 meses?                                                                  
Se sim, foi aberta uma investigação à não conformidade? 
Foi determinado a análise de causas? Foi implementado 
uma correção e/ou ação corretiva apropriada? Teve um 
acompanhamento?  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Problemas e Reclamações: Foram identificados problemas 
durante a investigação que colocassem em dúvida a 
validação dos resultados?                                                                        
Estes foram tratados adequadamente e os clientes 
notificados de uma forma adequada? 
  

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Problemas e Reclamações: O laboratório tem definido, no 
caso de uma não conformidade ou Reclamação do Cliente, 
que ponha em causa a precisão dos resultados, quem é o 
responsável pela autorização do retorno do trabalho? 

x   

 

 

Tabela 27: Listagem das respostas obtidas referentes aos Problemas e Reclamações dos Clientes nas 

auditorias realizadas ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado 

Silliker S.A, 2020). 
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− Validação/Verificação  

Na validação e verificação da performance do método foi visto o documento de 

validação interno, PCQ.33, apresentado para a acreditação deste. Não foram detetadas 

irregularidades, pelo que apenas foram verificadas conformidades (C). Era um resultado 

expectável devido à recente acreditação do laboratório. 

 

 

ITEM C NC NA 

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                     
Validação/Verificação: Se a matriz estiver fora do âmbito 
de aplicação original, o laboratório procedeu à 
validação/verificação do método para a matriz em causa? 

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                     
Validação/Verificação: Os resultados obtidos através da 
validação/verificação foram registados e determinadas 
conclusões à cerca dos resultados (válido/ inválido)? 

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):                     
Validação/Verificação: Foi calculada a incerteza e 
documentada para os métodos acreditados? 

x   

 

− Resultados  

Neste método, os analistas registaram os resultados corretamente na plataforma e 

estes foram apenas introduzidos após as confirmações e a comparação com o histórico 

dos patogénicos (IQ.152). Esta verificação tornou-se acessível, uma vez que as 

amostras rececionadas para o método são provenientes do mesmo cliente e quase 

exclusivamente do mesmo género alimentício. Foi também visto o IQ.86 para a 

rastreabilidade dos meios de cultura na sala dos patogénicos do laboratório, onde foi 

observado um correto preenchimento do documento que se manteve atualizado durante 

a totalidade das auditorias. Assim sendo, foram apenas detetadas conformidades (C). 

 

 

 

 

Tabela 28: Listagem das respostas obtidas referentes à Validação/Verificação nas auditorias realizadas 

ao método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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ITEM C NC NA 

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):  
Resultados: O laboratório usa um sistema de papéis para 
registar resultados, que depois são transcritos para a 
plataforma digital? 

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Resultados: Para resultados, o laboratório monitora e 
rastreia a taxa de confirmação? 
 

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído):  
Resultados: A taxa de confirmação é típica para o cliente, 
método e matriz? 
 

x   

Auditoria Vertical (amostra com ensaio concluído): 
Resultados: O laboratório investiga e aborda resultados 
inesperados (tanto positivos como negativos)? 
 

x   

 

No seu conjunto, os resultados obtidos sugerem que a deteção de L. monocytogenes 

pela ISO 11290-1:2017 nos produtos das respetivas matrizes analisadas, está a ser 

realizado de forma correta. Em um caso específico, foi possível observar um não 

conformidade (NC) que foi facilmente corrigida ao longo das restantes auditorias. A 

abertura destas poderia ter sido evitada, uma vez que se trata de uma NC por lapso de 

preenchimento de documentos. No que diz respeito as oportunidades de 

melhoria/recomendações foram todas tida em conta a quando a realização das 

auditorias e vistas a ser postam em prática, excetuando a da estufa 107 (37ºC) por se 

tratar de um problema de espaço que só será resolvido com a aquisição de mais 

equipamentos. 

O rastreio das amostras permitiu por um lado observar um novo método de pesquisa 

de L. monocytogenes, com testes bioquímicos e de morfologia associados, mas também 

acompanhar o desempenho da equipa de analistas do laboratório de microbiologia na 

execução de um método recentemente acreditado. 

 

 

Tabela 29: Listagem das respostas obtidas referentes aos resultados nas auditorias realizadas ao 

método de pesquisa de L. monocytogenes pela ISO 11290-1:2017 (adaptado Silliker S.A, 2020). 
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Capítulo IV – Conclusão e 

Perspetivas Futuras 
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 L. monocytogenes é uma das bactérias com mais altas taxas de mortalidades e 

hospitalizações, sendo de extrema importância e sempre que possível evitar as suas 

contaminações nos alimentos. Para que este facto se torne uma realidade, é necessário 

conhecer em quais géneros alimentícios é maior a sua ocorrência mas também perceber 

como é que se torna tão persistente não só nos alimentos mas nas superfícies de 

manuseamento e processamento e em que condições é possível continuar a observar 

a sua proliferação. É, por isso, evidente que o trabalho desenvolvido ao longo do estágio 

tenha tido foco nesta bactéria e um particular interesse em executar métodos 

convencionais, mas também métodos alternativos que permitam avaliar a presença de 

L. monocytogenes, através de novas bases, equipamentos e condições. 

Este trabalho conciliou também a realização de auditorias técnicas internas, tendo 

como principal objetivo obter evidências que confirmem a eficácia e a conformidade do 

método a ser executado, e também detetar erros que possam levar a abertura de não 

conformidades ou oportunidades de melhoria de modo a aumentar o desempenho e a 

qualidade dos resultados obtidos por parte de um dos maiores laboratórios a nível 

nacional no que diz respeito a análises agroalimentares. 

Os trabalhos laboratoriais desenvolvidos foram realizados inteiramente por mim, 

sempre acompanhada pela equipa de analistas e sob supervisão da responsável técnica 

do laboratório de microbiologia. Só desta forma foi possível adquiri a experiências das 

rotinas do laboratório de microbiologia da Silliker S.A, um laboratório acreditado e 

certificado para as analises efetuadas.  

Como perspetivas futuras, deveriam ser introduzidas algumas abordagens 

moleculares, que apesar de ainda serem vistas como um investimento financeiro não 

sustentável, têm cada vez mais custos reduzidos e são também cada vez mais 

essenciais para a identificação dos isolados dos diferentes microrganismos e possíveis 

deteções das origens de contaminações. Seria deste modo interessante, o laboratório 

de microbiologia da Silliker S.A abordar essa componente tendo em vista continuar a 

dar respostas às necessidades dos clientes. No que diz respeito à parte do controlo 

interno de qualidade, as perspetivas é que seja contínuo o trabalho observado na equipa 

de analistas de modo a que haja uma constante melhoria por parte do laboratório no 

seu desempenho de execução dos métodos de analise microbiológica e do seu SGQ.  
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Anexos 

− Anexo I 

 

DATA Nº AMOSTRA PRODUTO OBSERVAÇÕES RESULTADO UNIDADES 

04-04-2020 #1 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

04-04-2020 #2 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #3 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #4 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #5 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #6 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #7 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #8 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #9 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #10 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #11 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #12 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #13 Gelados - Não Detetado 25g 

04-04-2020 #14 Gelados - Não Detetado 25g 

17-04-2020 #15 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

17-04-2020 #16 Gelados - Não Detetado 25g 

30-04-2020 #17 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

30-04-2020 #18 Gelados - Não Detetado 25g 

01-05-2020 #19 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

01-05-2020 #20 Gelados - Não Detetado 25g 

03-05-2020 #21 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

03-05-2020 #22 Gelados - Detetado 25g 

20-05-2020 #23 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

20-05-2020 #24 Gelados - Não Detetado 25g 

20-05-2020 #25 Gelados - Não Detetado 25g 

20-05-2020 #26 Gelados - Detetado 25g 

10-06-2020 #27 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

10-06-2020 #28 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #29 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #30 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #31 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #32 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #33 Gelados - Não Detetado 25g 
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10-06-2020 #34 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #35 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #36 Gelados - Não Detetado 25g 

10-06-2020 #37 Gelados - Não Detetado 25g 

18-06-2020 #38 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

18-06-2020 #39 Leite UHT 
 

Detetado 25g 

18-06-2020 #40 Leite UHT 
 

Não Detetado 25g 

20-06-2020 #41 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

20-06-2020 #42 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #43 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #44 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #45 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #46 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #47 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #48 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #49 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #50 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #51 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #52 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #53 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #54 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #55 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #56 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #57 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #58 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #59 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #60 Gelados - Não Detetado 25g 

20-06-2020 #61 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #62 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

27-06-2020 #63 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #64 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #65 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #66 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #67 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #68 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #69 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #70 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #71 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #72 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #73 Gelados - Não Detetado 25g 

27-06-2020 #74 Gelados - Não Detetado 25g 
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09-07-2020 #75 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

09-07-2020 #76 Gelados - Não Detetado 25g 

09-07-2020 #77 Gelados - Não Detetado 25g 

09-07-2020 #78 Gelados - Não Detetado 25g 

09-07-2020 #79 Gelados - Não Detetado 25g 

09-07-2020 #80 Gelados - Não Detetado 25g 

25-07-2020 #81 DPCS- Leite Contaminado com Listeria 
monocytogenes 

Detetado 25g 

25-07-2020 #82 Gelados - Não Detetado 25g 

25-07-2020 #83 Gelados - Não Detetado 25g 

25-07-2020 #84 Gelados - Não Detetado 25g 

25-07-2020 #85 Gelados - Não Detetado 25g 

25-07-2020 #86 Gelados - Não Detetado 25g 

25-07-2020 #87 Gelados - Não Detetado 25g 

TOTAL DAS 
AMOSTRAS: 

87  TOTAL DE ENSAIOS: 87  


