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Resumo / palavras-chave 

 

As toxiinfecções, alimentares (TIAs) devidas à presença de um microrganismo patogénico ou 

da sua toxina num alimento, são muito frequentes e com repercussões consideráveis na saúde 

humana. Na maioria das vezes a determinação da causa exige uma análise microbiológica, para 

melhor se determinar, e de forma mais precisa, a frequência destes incidentes numa população. 

A sintomatologia decorrente da infecção por Staphylococcus aureus, é sobretudo devida a 

uma enterotoxina produzida no alimento por este microrganismo e que ocorre com maior frequência 

aquando da manipulação de alimentos por alguém infectado ou por um portador são. 

Por estas razões, considera-se relevante a sua pesquisa e contagem microbiológica regular 

em laboratórios de análises de rotina, por forma não só a estimar a sua incidência em amostras 

alimentares mas também a sua dose infecciosa, correlacionando-a com uma eventual presença da 

respectiva enterotoxina toxina. É neste âmbito que este trabalho se insere, na pesquisa e 

enumeração do agente Staphylococcus aureus e pesquisa, caso os produtos e/ou resultados das 

contagens o determinem, das respectivas enterotoxinas em produtos alimentares, analisados no 

Laboratório de Microbiologia (LM) da ASAE, seguido de análise dos dados, para melhor se poder 

avaliar a sua prevalência e impacto na saúde pública. 

Foram analisadas 331 amostras de alimentos (lácteos e outros) para quantificação de 

S.aureus, cuja qualidade microbiológica se revelou satisfatória, tendo em conta a legislação em vigor. 

Tendo em conta a implementação do método de referência europeu para pesquisa de 

enterotoxinas no mesmo Laboratório, fizeram-se 41 testes em amostras não contaminadas e em 

amostras contaminadas, com diferentes quantidades de enterotoxinas, pelo método EURL, o qual se 

revelou eficaz em 87,8 % dos testes. Entre estas amostras, algumas foram ainda sujeitas a variações 

de pH, nas fases de acidificação e/ou neutralização, para além dos intervalos regulamentados, tendo 

77,7 % obtido resultados em conformidade com o esperado. 

Estes resultados confirmam a eficácia do método implementado para a detecção de toxinas 

estafilocócicas, no LM, respeitando todos os requisitos regulamentados para o método. 

 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus./ Enumeração/Toxiinfecção/Enterotoxinas 
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Abstract / Key-words 

The toxinfections, food due to the presence of a pathogenic microorganism or its toxin 

in food, are very frequent and have a significant impact on human health. Most often the case 

requires a determination of the microbiological analysis to better determine the frequency of 

these events in a population. 

The symptoms resulting from infection by Staphylococcus aureus, is mainly due to an 

enterotoxin produced by this microorganism in the food and occurs more frequently when 

handling food by an infected person or a healthy carrier. 

For these reasons, it is considered relevant to your search and regular microbiological 

count in routine analytical laboratories in order not only to estimate its impact on food 

samples but also their infectious dose, correlating it with a possible presence of their 

enterotoxin toxin. It is in this context that this work is inserted, research and enumeration of 

Staphylococcus aureus agent and research if the products and / or results of the counts 

provide, their enterotoxins in food products analyzed in the Microbiology Laboratory (LM) of 

the ASAE, followed by data analysis, to better able to assess the prevalence and impact on 

public health. 

331 food samples were analyzed (milk and others) for quantification of S. aureus, 

whose microbiological quality has proved satisfactory, taking into account the legislation. 

Having regard to the implementation of the European reference method for 

enterotoxin research in the same laboratory, there have been 41 tests in uncontaminated 

samples and samples contaminated with different amounts of enterotoxin by EURL method, 

which has proved effective in 87, 8% of the tests. Among these samples, some were still 

subject to changes in pH at the stage of acidification and / or neutralization, in addition to the 

regulated ranges having 77.7% obtained in accordance with the results expected. 

These results confirm the effectiveness of the method implemented for the detection 

of Staphylococcal toxins in LM, complying with all the requirements regulated to the method. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus / Enumeration / Toxiinfecção / Enterotoxins 
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I – Introdução 

A produção de alimentos representa uma das mais importantes actividades humanas, com 

forte enraizamento histórico e cultural, de modo que assegurar que estes sejam preparados e 

conservados em condições adequadas, constitui uma grande preocupação à escala mundial. 

As Toxinfeções Alimentares (TIAs) são uma importante causa de morbilidade e mortalidade 

em todo o mundo, e as suas consequências podem ser ampliadas pelo aumento da mobilidade das 

populações e pela globalização do comércio alimentar (Calhau, 2014; Borges, 2007). A OMS estima 

que morrem anualmente mais de dois milhões de pessoas por TIAs, muitas das quais resultantes do 

consumo de alimentos contaminados por microrganismos, as suas toxinas e/ou metabolitos 

(Calhau, 2014; Correia et al., 2013).  

As causas de transtornos gastrointestinais de origem alimentar podem ter várias origens, 

nomeadamente alérgicas, parasitárias, intoxicações químicas ou fitotécnicas, entre outros, e 

intoxicações e infecções bacterianas (Lacasse, 1995; Noor-Azira et al., 2012). Dos vários 

microrganismos responsáveis por toxinfeções, as bactérias pertencentes ao género Staphylococcus 

possuem elevada relevância, devido à sua capacidade de sobrevivência no meio e à produção de 

várias enterotoxinas (SEs). Estas bactérias estão bem adaptadas aos animais homeotérmicos, 

apresentando, algumas espécies, uma íntima associação com os hospedeiros, como por exemplo, 

Staphylococcus hycus com os suínos (Ortega et al., 2010; Santos et al., 2008). 

Este género inclui a espécie Staphylococcus aureus, que é um dos agentes mais comuns no 

comprometimento da saúde dos consumidores, causando-lhes diversas patologias e intoxicações, 

por via alimentar (Derzelle et al., 2009; Chiang et al., 2008; Hu et al., 2013; Anchón et al, 2012; 

Noor-Ariza et al., 2012; Lamaita et al, 2005). A toxinfecção que provoca é considerada a terceira 

causa mais importante a nível mundial entre as doenças transmitidas por alimentos (Gaspar, 2013; 

Furtado et al., 2014). De acordo com a EFSA (European Food Safety Authority), a estafilococose é a 

quinta causa dos surtos de intoxicação alimentar reportados (Sospedra, 2012). 

O primeiro caso de intoxicação alimentar associado a S. aureus, foi registado em 1884 por 

Vaghan e Sternberg (Lacasse, 1995; Hennekine et al., 2011), motivado pela ingestão de queijo 

contaminado com cocos, na altura designados por “micrococos” (Tavares de Veiga et al, 2012). Mas 

foi T. Denys quem primeiro relacionou os estafilococos com a intoxicação alimentar em 1894 

(James, 1994). 
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Em 1914 Barber demonstrou claramente a intoxicação estafilocócica como resultante do 

consumo de leite cru proveniente de uma vaca com mastite estafilocócica (Lacasse, 1995; Bradley, 

2005; Hennekinne, 2011; Tavares de Veiga et al., 2012). 

Mais tarde, em 1930, Dack et al. quis demonstrar a produção de sintomas pela ingestão de 

S. aureus (James, 1994). Realizou um teste em três humanos voluntários e em ratos, sujeitando-os à 

ingestão de um filtrado esterilizado de uma cultura de estafilococos, isolado de um alimento, e da 

qual resultou uma sintomatologia típica de intoxicação alimentar, estabelecendo-se uma correlação 

entre alimentos que continham estafilococos e a sintomatologia (Lacasse, 1995; Hennekinne et al., 

2011). 

Apesar das intoxicações causadas por estirpes coagulase positivas, sobretudo 

Staphylococcus aureus, não serem particularmente severas, são provavelmente as mais frequentes 

e a maior causa de infecções nosocomiais (Ortega et al., 2010; Hu et al., 2013). Estas infecções 

hospitalares ocorrem em vários países europeus, com variações na prevalência e políticas de 

controlo (EFSA, 2009; ANSES, 2010), afectando sobretudo indivíduos que fazem diálise e em que 

seja necessária a utilização de cateteres intravenosos e ventiladores; profissionais de saúde; 

diabéticos; HIV-positivos e toxicodependentes, podendo causar desde infecções dérmicas até 

endocardites, choque séptico e/ou abcessos cerebrais (Poeta et al., 2009). Esta bactéria foi uma das 

primeiras a serem controladas com a descoberta dos antibióticos (Costa, 2008). 

Em 2008, foi reportado, pela autoridade europeia para a segurança alimentar, a EFSA (Food 

European Safety Authorithy), responsável por analisar os dados das zoonoses, a resistência 

antimicrobiana e os surtos de intoxicações alimentares que ocorrem nos Estados-Membro, de 

acordo com a directiva 2003/99/EC, que as toxinfecções por enterotoxinas de estafilococos 

coagulase positiva (SCP), foram de 5,5% no total das intoxicações notificadas (entre elas 

intoxicações causadas por Salmonella spp, Campylobacter spp ou vírus) e 55,4% entre as 

intoxicações causadas por enterotoxinas bacterianas (ANSES, 2010; Hennekinne et al., 2011). 

Hoje em dia sabe-se de muitos mais casos de intoxicação alimentar, por via dos meios de 

comunicação social, mas também pela obrigatoriedade de os reportar às autoridades. Porém, os 

números conhecidos deverão estar abaixo do número real de surtos de intoxicação por SEs por 

falha nos sistemas de saúde em reportar as ocorrências às autoridades sanitárias e também, como 

se verá mais adiante, ao fraco desempenho analítico na detecção e identificação em amostras 

alimentares, dos métodos utilizados, que apresentam algumas limitações. Também contribuem 

para a fraca divulgação deste tipo de afecções a falha dos serviços de vigilância epidemiológica e 
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mudanças de hábitos alimentares. Além disso, as respostas imprecisas das vítimas de intoxicação 

aos serviços de saúde; erros de diagnóstico devido à semelhança dos sintomas com outras 

intoxicações e a colheita inadequada de amostras para análise laboratorial, prejudicam o 

conhecimento da real incidência das toxinfeções desta natureza. O despiste das causas em 

situações de suspeitas de toxinfeção alimentar, minimiza o seu impacto social e económico 

(Argudin et al., 2010), melhorando a confiança do consumidor. 

Devido às suas características, Staphylococcus spp. exibem uma alta capacidade de 

contaminação e produção de enterotoxinas nos alimentos, expondo a população consumidora ao 

risco de desenvolvimento de uma toxinfecção alimentar. Por isso, a legislação mundial que versa 

sobre os parâmetros microbiológicos de alimentos preconiza a pesquisa de estafilococos coagulase 

positivos, pois a coagulase apresenta correlação com a produção de toxinas, embora já tenha sido 

demonstrada a produção destes metabolitos por espécies coagulase negativas (Santos et al., 2008). 

Deste modo, o isolamento e contagem desta espécie, assim como a pesquisa das 

respectivas enterotoxinas em produtos alimentares, assumem grande importância na medida em 

que vão permitir confirmar um eventual diagnóstico de infecções ou toxinfecções e servir como 

marcador de estudo no âmbito da saúde pública, na vertente da prevenção.  
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II – Objectivos 

Este trabalho tem como objectivo a apresentação de resultados obtidos na pesquisa e 

enumeração de S. aureus em análises de rotina e na pesquisa de enterotoxinas caso os resultados 

excedam 105 de S. aureus, determinando assim a sua prevalência nos produtos alimentares 

testados no Laboratório de Microbiologia (LM) da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e 

económica), durante um período de 18 meses, entre Abril de 2013 e Outubro de 2014. 

 

Definiram-se os seguintes objectivos para este trabalho: 

 

1) A obtenção da contagem de colónias de S. aureus e a estimativa dos valores de UFC/g de 

amostra, para se poder apreciar o produto quanto à aceitação ou não aceitação no que concerne à 

sua comercialização para consumo, apreciando-o como tendo qualidade Satisfatória ou Não 

Satisfatória. 

2) A implementação do método de pesquisa de enterotoxinas estafilocócicas no LM, dada a 

importância da sua determinação numa vertente de análise de fim de linha (ver respectivo 

procedimento no Anexo II -. Procedimento da Pesquisa de Enterotoxinas Estafilocócicas – EURL). 

3)  A avaliação da eficácia do método na recuperação das SEs através da contaminação 

artificial com enterotoxinas (as ST- Staphylococcal Toxins), validadas pelo PHE (Health Protection 

Agency), em várias amostras de queijo testadas. 

3.1)  Determinação do limite de detecção das SEs nessas amostras, procedendo-se à 

contaminação das mesmas com diferentes quantidades de STs, quer na matriz quer na fase de 

diluição com água destilada. 

3.2)  Avaliação da influência das variações de pH na destruição ou na recuperação das SEs, 

através do aumento dos intervalos regulamentados para as fases de acidificação e/ou 

neutralização, integrantes deste método. 

4) Em paralelo, pretendeu-se elaborar um procedimento ilustrado, de fácil consulta e leitura, 

para futura utilização na laboração de rotina do LM quer para o método de contagem de SCP quer 

para a pesquisa das respectivas SEs (Anexos I Procedimento para a contagem de estafilococos 

coagulase positiva ISO 6888-2- e Anexo II- Procedimento da Pesquisa de Enterotoxinas 

Estafilocócicas – EURL). 
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III – Revisão Bibliográfica 

1 - Caracterização do Agente 

 

Os estafilococos foram observados inicialmente por Kock em 1878 a partir de material 

purulento (Santana et al., 2010) 

O nome Staphylococcus foi introduzido pelo cirurgião escocês Alexander Ogston, entre 1879 

e 1882, (Costa, 2008; Gaspar et al., 2013; Querido De Carvalho et al., 2010) para descrever um 

grupo de cocos causadores de inflamação e supuração. Adoptou a palavra grega staphylo (cacho de 

uvas) (Querido De Carvalho et al., 2010; Poeta et al., 2009) para descrever cocos (coccus=esférico), 

relacionados com algumas patologias no Homem, reconhecendo-se assim a sua importância (Poeta 

et al., 2009). 

Mas mais tarde, em 1884, foi Rosenbach, o primeiro a isolar a bactéria em cultura pura e a 

estudar as suas características (Gaspar, 2013; Poeta et al., 2009) e a propor o género 

Staphylococcus (Costa, 2008), relacionando estes microrganismos com surtos de intoxicação 

alimentar (Santana et al., 2010). 

S. aureus foi assim designado, de “aureus” (=ouro), devido à coloração dourada observada 

(Figura 1), característica das colónias, resultante dos pigmentos carotenóides que se formam 

durante o seu desenvolvimento (Querido De Carvalho et al., 2010; Pinchuck et al., 2010; Yousef et 

al., 2003; Poeta et al., 2009). No entanto, é de referir que para além da cor dourada, as colónias 

podem apresentar cor branca, bege, amarela, amarela alaranjada ou cor de laranja, como resultado 

dos diferentes tipos de hemolisinas produzidas por algumas estirpes (Poeta et al., 2009). 

A classificação e nomenclatura do género Staphylococcus foram bastante controversas e 

confusas, tendo sido inicialmente colocados na família Micrococcaceae e mesmo em 1948, na 6ª 

edição do Bergey`s Manual of Determinative Bacteriology, S. aureus e S. epidermidis foram 

transferidos para o género Micrococcus, alegando que os géneros Staphylococcus e Micrococcus 

não eram distintos (Poeta et al., 2009). 

Só em 1957, Evans, mostrou que os estafilococos eram fisiologicamente distintos dos 

micrococos na capacidade que tinham de crescer anaerobicamente e em fermentar a glucose, 

assim como na quantidade de guaninas e citosinas no ADN, daí ter-se sugerido a sua separação em 

famílias distintas (Poeta et al., 2009). 

Até à data foram descritos mais de 50 espécies e subespécies de Staphylococcus spp., 

dividindo-os em coagulase negativos (SCN) e coagulase positivos (Querido de Carvalho, 2010; 

Hennekinne et al., 2010; Hennekinne et al., 2011), sendo a mais patogénica S. aureus, de acordo 

com a sua capacidade de coagular o plasma sanguíneo, pela acção da enzima coagulase (Poeta et 
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al., 2009). Contudo, só as estirpes SCP, mencionadas na Tabela 6 têm sido implicadas em casos de 

intoxicações alimentares, sobretudo S. aureus subsp. aureus (Hennekinne et al., 2010). 

S. aureus é um dos microrganismos simbiontes do Homem, podendo este ser um portador 

permanente ou intermitente do agente (EFSA, 2009), mas em grandes quantidades, pode ser uma 

espécie virulenta, sendo mesmo a principal espécie de Staphylococcus associada aos casos de 

toxinfecção alimentar, representando, em média, 98% da totalidade de surtos deste género 

(Santana et al., 2010). 

A sua virulência resulta da produção de diversos factores de virulência como toxinas, 

enzimas, constituintes da parede celular e da cápsula e antigénios proteicos (Ponto 1.1.1- 

Morfologia e Factores de virulência). 

A coagulase e a termonuclease estão associadas à capacidade do agente produzir 

enterotoxinas (Viçosa et al., 2010). 

Multiplica-se em meios nutritivos e em agar-sangue (Figura 1) e fermenta o manitol 

anaerobicamente (Yousef et al., 2003) (Figura 4), mas não cresce em meio MacConkey (Quinn et al., 

1994). Na imagem seguinte, ilustram-se colónias de S. aureus em Agar Sangue: grandes, cremosas, 

amarelas, convexas e de bordos lisos. 

 

Figura 1: Aspecto macroscópico de colónias de Staphylococcus aureus em meio agar sangue 

A maioria das estirpes produz β hemólise após 24-36 horas de incubação (Viçosa et al., 

2010) (Figura 2) mas também podem produzir a α e dupla hemólise (ß + α) (Pinchuk et al.,2010). 
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Figura 2 – Hemólise por Staphylococcus aureus em meio agar sangue 

1.1 - Condições fisiológicas de Staphylococcus aureus  

São as condições que permitem a sua multiplicação e asseguram a sua sobrevivência em 

diversos meios, e que afectam a produção de enterotoxinas estafilocócicas. 

Essas condições variam em função do tipo de alimento. De um modo geral, quanto melhor 

for o “meio de cultivo” de um alimento mais ampla será a margem de temperatura, pH ou aw para 

que o microrganismo se possa desenvolver (Frazier et al., 1985). A verdade é que S. aureus tem 

características que facilitam o seu desenvolvimento numa gama variada de alimentos, 

nomeadamente o desenvolvimento em largos intervalos de temperatura e de pH. 

1.1.1 - Morfologia e Factores de virulência 

São cocos, Gram-positivos, não esporulados, não móveis, normalmente acapsulados, 

Catalase-positivos, com um tamanho entre 0,5 e 1 µm, aproximadamente, e que se aglomeram 

tendencialmente em “cachos de uvas” – “coco parecido com a uva”- (Figura 3), mas também em 

cadeias ou aos pares (Bradley et al., 2005; Costa, 2008; Falcão, 2009; Gaspar,2013; James, 1994; 

Pinchuk et al., 2010; Querido De Carvalho, 2010; Quinn et al., 1994). 

S. aureus é causador de várias infecções oportunistas em animais de companhia e nos 

humanos (EFSA, 2009), pois secreta uma vasta gama de factores de virulência tornando-o num 

“agente versátil” (Pinchuk, 2010). 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 8 
 

A patogenicidade de S. aureus resulta dos seus factores de virulência (ver tabela 1), 

essenciais num processo de investigação epidemiológica (Santana et al., 2010), que inclui algumas 

enzimas e toxinas, relacionadas com componentes da superfície bacteriana, como a cápsula 

polissacárida e a proteína A (Bradley et al., 2005), as adesinas, o factor de aglutinação, proteínas 

ligantes de fibronectinas, hemolisinas (α,ß,ϒ,δ), TSST-1 (Toxina-1 da Síndrome de Shock Tóxico), 

exfoliatinas e leucocidinas, como a PVL (Panton-Valentine leucocidin) (Costa, 2008; Falcão, 2009; 

Jarraud et al., 2001; Poeta et al., 2009). Sintetiza ainda enzimas como a hialurodinase, a 

fibrinolisina, catalase, lípases e nucleases, também estas, factores de virulência (Jarraud et al., 

2001; Ortega et al., 2010) e proteínas extracelulares como a coagulase (factor de virulência que 

provoca a coagulação do plasma humano, do coelho e do cavalo, por activação da protrombina, 

convertendo o fibrinogénio em fibrina, e que é tida como característica da espécie (Lombard et al., 

1996; Santana et al., 2010; Patarata, 1995; Tavares De Veiga, 2012). No entanto, esta não é uma 

reacção exclusiva de S. aureus, uma vez que outras espécies SCP, como S. intermedius e S. hycus 

também a manifestam (Gaspar, 2013; Poeta et al., 2009). 

Os factores de virulência da bactéria são coordenados e regulados por uma rede de genes, 

sendo a expressão da maior parte dos factores de virulência de S. aureus controlada pelo locus agr 

(accessory gene regulator) (Poeta et al., 2009). 

A produção de catalase permite a degradação do peróxido de hidrogénio acumulado 

durante o metabolismo bacteriano ou na fagocitose (Poeta et al.,2009). 

As lípases hidrolisam os lípidos, permitindo ao organismo a sobrevivência em locais como 

as zonas sebáceas e a invasão dos tecidos cutâneos e subcutâneos provocando infecções 

superficiais (Poeta et al., 2009). 

A termonuclease é uma proteína globular, de cadeia polipeptídica simples, termoestável, 

sendo produzida unicamente pelos SCP (Costa, 2008) e a par da coagulase é o indicador mais aceite 

quanto à presuntiva evidência da propriedade enterotoxigénica das estirpes (Santana et al., 2010). 

As adesinas facilitam a invasão do hospedeiro comprometendo a sua resposta imunitária, e 

a colonização pela ligação às proteínas do plasma e às células endoteliais. A PVL, juntamente com a 

ϒ-hemolisina e outras leucocidinas, pertencem a uma família de toxinas que destroem as 

membranas das células de defesa do hospedeiro e dos eritrócitos (Poeta et al., 2009). 
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Estas bactérias possuem uma parede celular com peptidoglicano, ácidos teicóicos e 

proteínas (Costa, 2008). O primeiro é responsável pela sua estabilidade osmótica, participando 

também na activação do complemento, provocando uma reacção inflamatória no hospedeiro. 

(Falcão, 2009). Estimula a produção de pirógenos endógenos, é quimio-trópico leucocitário e inibe 

a fagocitose (Poeta et al., 2009). Também os ácidos teicóicos e, no caso concreto, o ribitol e o 

glicerolfosfato, parecem estar envolvidos na activação do sistema do complemento e na capacidade 

de aderência (Falcão, 2009), regulam a actividade catiónica da membrana celular e unem-se à 

fibronectina. Os estafilococos são o único género Gram-positivo que possui ácido teicóico na 

parede celular (Poeta et al., 2009). A proteína A, por sua vez envolve o exterior do peptidoglicano, 

encontrada na maioria das estirpes de S. aureus e é responsável pela interacção com moléculas IgG 

(Falcão, 2009), inibindo a resposta imunitária mediada pelos anticorpos ao unir-se aos receptores 

Fc das IgG1, IgG2 e IgG4 (Poeta et al., 2009). 

Na figura 3 ilustram-se os estafilococos agrupados em “cachos de uvas.  

 

Figura 3: Aspecto microscópico de S. aureus, agrupado em “cachos de uvas” 

(http://www.corbisimages.com/Search#p=1&q=staphylococcus+aureus) 

 

Na tabela 1 resumem-se os principais factores de virulência como as enzimas e toxinas 

produzidas por S. aureus, mencionados no ponto 1.1.1. 

 

 

http://www.corbisimages.com/Search#p=1&q=staphylococcus+aureus
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Tabela 1 Enzimas e toxinas produzidas por S. aureus (adaptado de Poeta et al., 2009) 

Factores de Virulência Função 

Enzimas 

Coagulase Converte o fibrinogénio em fibrina (coagulação), formando uma capa que o protege da 

fagocitose 

Catalase Conversão do peróxido de hidrogénio em H2O e O2 

Hialuronidase Hidrolisa o ácido hialurónico, facilitando a disseminação dos agentes nos tecidos 

Fibrinolisina Dissolve os coágulos de fibrina 

Lipases Hidrolisa os lípidos 

Nucleases Hidrolisa o ADN 

Penicilases (ß-lactamases) Hidrolisa a Penicilina e outros ß-lactâmicos 

Toxinas 

Citotoxinas (α, ß,δ,ϒ-hemolisinas e 

leucocidinas) 

Tóxicas para células (leucócitos, eritrócitos, plaquetas, fibroblastos) 

Toxinas esfoliantes (ETA,ETB) Proteases que rompem pontes intercelulares na epiderme 

Enterotoxinas (A-E, G-I) Superantigénios que estimulam a produção de linfócitos T e citocinas e a libertação de 

mediadores inflamatórios nos mastócitos, aumentando o peristaltismo intestinal, vómitos e 

diarreia. 

TSST-1 Superantigénio, estimula a proliferação de citocinas e destruição celular das membranas 

endoteliais 

Todas as estirpes de S. aureus são catalase positivas e oxidase negativas (Tavares de Veiga, 

2012). 

1.1.2 - Atmosfera e Potencial redox 

S. aureus é um microrganismo anaeróbio facultativo (desenvolve-se na presença ou na 

ausência de oxigénio), mas multiplica-se melhor em meio aeróbio. Quando privados de O2 

multiplicam-se muito mais lentamente e a produção de enterotoxinas é muito menor, podendo 

mesmo ficar comprometida (Hennekinne et al., 2010; Hennekinne et al.,2011; Poeta et al., 2009; 

Quinn et al., 1994; Tavares de Veiga, 2012). 

O intervalo e valor óptimo de potencial redox para a multiplicação de S. aureus e formação 

de enterotoxinas encontram-se na Tabela 3. 

1.1.3 – Temperatura 

A temperatura é um importante factor no controlo de qualidade dos produtos alimentícios. 

É, portanto, necessário assegurar a boa aplicação da temperatura durante o processo de 
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transporte, manipulação e conservação de alimentos, por forma a evitar a multiplicação de 

microrganismos patogénicos, como Staphylococcus coagulase positivos (Tavares de Veiga, 2012). 

As enterotoxinas podem resistir a condições adversas, como altas temperaturas e pH muito 

baixo, capazes de destruir as bactérias que as produzem (Achón et al., 2012). 

Estes microrganismos são mesófilos típicos (James, 1994; Santana et al., 2010), pelo que a 

sua temperatura óptima de desenvolvimento se situa no intervalo compreendido entre 35-37°C 

(Lacasse, 1995; Sospedra et al., 2012), mas conseguem desenvolver-se em ambientes com 

temperaturas entre 7 e 48°C (Bolton, 2009; Hennekinne et al, 2010; Hennekinne et al, 2011). A sua 

temperatura mínima de multiplicação é de 6,7°C (James, 1994) e não se desenvolvem à 

temperatura de refrigeração (Bolton, 2009). 

A produção de enterotoxinas ocorre, porém, a partir dos 10°C, num intervalo 

compreendido entre 10 e 46°C (Santana et al., 2010). Não são produzidas à temperatura de 

refrigeração. O seu intervalo de temperatura óptima situa-se entre 35-45°C (Bolton, 2009; Tavares 

de Veiga, 2012) (Tabela 2). Em condições ideais a toxina pode manifestar-se em 4 a 6 horas (Frazier 

et al., 1985). 

A destruição da enterotoxina, dependente da pureza relativa da mesma, obtém-se pelo 

tratamento a 80°C durante 3 minutos ou a 100°C durante 1 minuto. Esta inactivação térmica é 

determinada mediante a inactivação da actividade serológica das SEs (Hennekinne et al., 2010). 

Esta resistência ao calor deve-se ao facto da toxina apresentar uma estrutura molecular com 

proteínas bastante compactadas e não hidratadas (Costa, 2008). 

A resistência térmica varia com o alimento e a estirpe de Staphylococcus (Frazier et al., 

1985), mas as enterotoxinas já formadas são resistentes a estes processos térmicos 

(termoresistentes) (James, 1994; Yousef et al., 2003; Furtado et al., 2014), incluindo os regimes 

utilizados para esterilizar enlatados de baixa-acidez (NP-4129, 1984), por isso a toxina pode estar 

activa num alimento isento de microrganismos viáveis (Bolton, 2009). Ou seja, pasteurização do 

leite é suficiente para eliminar o microrganismo, mas não a toxina (Yousef et al., 2003). 

Por exemplo, a temperatura mínima de desenvolvimento em cremes de pastelaria, leite 

condensado e frango ronda os 6,7-7,8°C; os 10 °C para caldo de carne e ainda mais elevada para 

salada de presunto. O desenvolvimento a estas temperaturas mínimas é muito lento e o tempo 
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necessário, que permita a produção de uma quantidade detectável de toxina, é maior que o 

período normal de armazenamento para a maioria dos alimentos refrigerados (Frazier et al.,1985). 

Baird-Parker (1990), citado por Santana et al, (2010), estabeleceu a temperatura de 60 °C 

durante 43 segundos a 8 minutos, como suficiente para destruir S. aureus (Santana et al., 2010). 

1.1.4 - pH 

Staphylococcus spp. são sensíveis à acidez. De facto a maioria das estirpes estafilocócicas 

multiplica-se entre 4 e 10, com valores óptimos entre 6-7 (Tabela 2) (Hennekinne et al,2011; James, 

1994; Santos, 2008 Sospedra et al., 2012). A produção de enterotoxina ocorre em ambientes com 

valores de pH entre 4 e 9,6. 

O pH mínimo compatível com o desenvolvimento dos microrganismos é menor em 

condições aeróbias que anaeróbias. Por exemplo, o pH mínimo é de 4,8 para carne em condições 

aeróbias e de 5,5, aproximadamente, quando a atmosfera é anaeróbia (Frazier et al., 1985). 

No entanto a tolerância ao pH pode alterar se não estiverem reunidas outras condições 

óptimas para a sua produção, nomeadamente os restantes parâmetros que influenciam o 

desenvolvimento bacteriano e a produção de enterotoxinas. 

1.1.5 - Tolerância ao Sal e à Sacarose:  

São bactérias consideradas halófilas (Costa, 2008), possuem elevada tolerância ao sal de 

mesa e aos nitritos. Toleram meios com 10% a 20% de NaCl (Santana et al., 2010; Sospedra et al., 

2012; Tavares De Veiga, 2012), embora, neste intervalo, seja notória a diminuição da sua taxa de 

multiplicação (Hennekinne et al., 2010). 

Na verdade, as concentrações máximas que permitem a multiplicação de S. aureus 

dependem de outros parâmetros como a temperatura, o pH e a aw (James, 1994). 

A produção de enterotoxina acontece em concentrações até 10%, o que faz com que os 

alimentos curados sejam potenciais veículos de TIA (Santana et al., 2010). 

S. aureus tem um elevado grau de tolerância a compostos como o telurito, o cloreto de 

mercúrio, a neomicina, a polimixina e a azida sódica, os quais têm sido usados como agentes 

selectivos nos meios de cultura (James, 1994) utilizados para sua pesquisa e/ou enumeração. 
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São também bastante resistentes a soluções açucaradas (50-60% de sacarose) (Frazier et 

al., 1985). 

1.1.6 - Atividade da Água (aW) 

S. aureus é uma bactéria reconhecida pela sua elevada osmotolerância, o que lhe permite 

multiplicar-se em alimentos e ambientes com uma aw baixa (Patarata, 1995), no mínimo de 0,83- 

0,86 (equivalente a uma concentração de 20% de NaCl) (Santana et al., 2010), sobretudo em 

condições aeróbias (Frazier et al., 1985) ou sob outas condições favoráveis ao seu crescimento 

(James, 1994). 

A produção de enterotoxinas também é influenciada por este factor, embora de forma 

ligeiramente diferente e dependendo do tipo de enterotoxina (Hennekinne et al., 2011). De um 

modo geral, ocorre em ambientes em que as concentrações de NaCl se situam entre 0-10% e em 

que os valores de aw são superiores a 0,86. 

Dentro das bactérias halófilas, S. aureus são os microrganismos capazes de se multiplicar a 

valores mais baixos que os restantes (James, 1994). O valor óptimo da aw para o seu 

desenvolvimento e produção de enterotoxinas é de 0,98, sendo ≥0,99 em condições de 

anaerobiose (Tabela 2) (Frazier et al., 1985; Hennekinne et al., 2011; Santos, 2008). 

S. aureus é relativamente resistente à dessecação, ocorrendo desta forma surtos de 

intoxicação com leite em pó e alimentos contendo este produto (Santana et al., 2010). 

1.1.7 - Necessidades Nutricionais  

A grande versatilidade nutricional e a capacidade destes microrganismos se multiplicarem 

em diferentes condições ambientais fazem com que S. aureus se desenvolva com facilidade em 

vários alimentos (Costa, 2008; Santana et al., 2010). 

O desenvolvimento de S. aureus e a produção de SEs são também influenciadas por 

factores nutricionais como a presença de magnésio, fosfato, amónio, ferro, glucose, lactose, 

frutose, glutamato, aminoácidos e vitaminas, variando as suas necessidades com as diferentes 

enterotoxinas (Hennekinne et al., 2011; Santos, 2008). 

Os estafilococos necessitam, para a sua nutrição, de determinados compostos orgânicos. 

Por exemplo, quando se multiplicam em anaerobiose, parecem necessitar de uracilo.  
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O meio de Glutamato monosódico actua como fonte de Carbono, de Azoto e de energia, no 

desenvolvimento destes microrganismos e produção de enterotoxinas, numa atmosfera mínima de 

anaerobiose. Este meio contém apenas três aminoácidos (arginina, indispensável para a produção 

de enterotoxina B; cistina e fenilanina) e quatro vitaminas (pantoteno, biotina, niacina e tiamina) 

para além de sais inorgânicos (Hennekinne et al., 2011; James, 1994). 

1.1.8 - Ecologia da multiplicação de S. aureus e antagonismo bacteriano 

Staphylococcus aureus são considerados maus competidores (Santana et al., 2010), não se 

multiplicando bem em alimentos com microbiota bacteriana competitiva, (Hennekinne et al., 

2011), podendo ser reprimidos na sua presença (Santos, 2008), sobretudo em alimentos que 

contêm bactérias do ácido láctico, produtoras de metabolitos responsáveis pela diminuição de 

toxinas (James, 1994). Esta inibição é sobretudo devida a produtos ácidos, com pH baixo, produção 

de H2O2 ou outras substâncias inibidoras, como antibióticos, compostos voláteis, ou por 

competição nutricional (Hennekinne et al., 2011). 

Como bactérias antagónicas da multiplicação de S. aureus têm sido referidas Acinetobacter, 

Aeromonas, Bacillus, Pseudomonas, S. epidermidis, Enterobacteriaceae e Lactobacillaceae, entre 

outras (James, 1994). 

Em presença de outras bactérias dos alimentos, estes podem diminuir a sua taxa de 

multiplicação o suficiente para retardar ou evitar a produção de toxina, condição, esta, que 

também varia em função do número e do tipo de bactérias da microbiota competitiva em questão, 

do tipo de alimento, da temperatura e do tempo. Esta competição ocorre sobretudo em alimentos 

crus, dado que nos alimentos processados por calor esta microbiota é destruída, podendo os 

estafilococos multiplicar-se sem restrição Assim, os alimentos contaminados com estafilococos 

depois de um tratamento térmico, constituem um óptimo meio para a produção de toxinas até 

porque estas continuam activas após tratamentos com calor similares à pasteurização (Frazier et 

al., 1985). 

Alguns microrganismos usados na produção e fermentação de produtos lácteos como 

queijo, iogurte e outros, evitam a multiplicação de S. aureus e a formação de SEs. Se estas culturas 

falharem por algum motivo, o agente patogénico não será inibido, constituindo um risco para a 

saúde (Hennekinne et al., 2011). 
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1.1.9 – Epidemiologia: Habitat e o estado de portador 

Este agente, reconhecido como agente patogénico primário, é ubíquo na natureza (Costa, 

2008; Gaspar, 2013; Tavares De Veiga, 2012), o que representa um potencial risco de contaminação 

dos alimentos (Hu et al., 2013) e consequentemente uma ameaça para a saúde pública. 

Existe no ambiente e pode ser encontrado no ar, esgotos, poeira e inúmeras superfícies 

(Hennekinne et al., 2011; Quinn et al., 1994; Tavares De Veiga, 2012), o que torna difícil a sua 

erradicação da natureza (Mehrotra et al., 2000). 

S. aureus é um agente comensal que pode tornar-se facilmente num agente patogénico 

oportunista (Pinchuk et al., 2010). Habita o Homem (o seu principal reservatório) (Poeta et al., 

2009), e animais de sangue quente (aves e mamíferos) (Pinchuk et al., 2010), tendo como habitat 

natural a mucosa das fossas nasais (nicho ecológico primário) (Achón, 2012; Costa, 2008; Falcão, 

2009; Poeta et al., 2009), podendo causar sinusites, de onde é disseminado para a pele da face, 

cabelo e das mãos (Santos, 2008) e para o ambiente (ar, solo, água) (Santana et al., 2010) sendo 

preocupante ao nível dos sistemas de processamento de alimentos (Patarata, 1995) indicando 

falhas na manipulação e contribuindo para a contaminação dos alimentos (James, 1994).  

Os estafilococos, em geral, podem encontrar-se nas glândulas mamárias de vacas 

produtoras de leite (Santana et al., 2010) assim como, transientemente, na faringe, nos tratos 

intestinal, genito-urinário e respiratório superior (Achón, 2012; Costa, 2008; James, 1994). A 

glândula mamária é contaminada através da superfície dos tetos inadequadamente higienizados, 

ou através de equipamentos e utensílios de ordenha, mãos de manipuladores e água contaminada 

(Santana et al., 2010). 

Muitos indivíduos saudáveis são portadores ocasionais ou intermitentes (60%) ou 

permanentes (20%), com pelo menos uma estirpe (Achón, 2012; Bachert et al., 2010; Pinchuk et 

al.,2010; Poeta et al., 2009), o que reflecte um papel importante na epidemiologia e 

patogenicidade de infecções por S. aureus (Costa, 2008; Falcão, 2009). A frequência de infecções é 

superior em portadores comparativamente aos não-portadores. Estes últimos podem ser 

infectados por alimentos contaminados ou por más práticas, aquando da manipulação dos 

alimentos por portadores (Pinchuk et al.,2010). 

A percentagem de portadores nasais também varia em função da idade, e é de 

aproximadamente 20 a 50% nos adultos (Gaspar, 2013) e ligeiramente mais elevada nas crianças 
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(James, 1994). Noor-Azira. et al. (2012) realizaram um estudo curioso, em Kuala Pilah, Malásia, 

tendo, determinado e correlacionado o estado de portador de S. aureus em 64 manipuladores de 

alimentos, de acordo com o género dos mesmos, o seu nível de escolaridade, idade e grau de 

experiência na área da restauração. 

Os resultados percentuais resumem-se na tabela 3, verificando-se que o género feminino, 

os mais jovens, os mais experientes e os com menor escolaridade constituem a maior percentagem 

de portadores de S. aureus. 

Tabela 2- Percentagem de portadores de S. aureus de acordo com as suas características 

socio-demográficas (adaptado de Noor-Azira et al., 2012) 

Sexo Idade Nível de educação Experiência na área 

Feminino Masculino Jovem Adulto Elevado Baixo Experiente Inexperiente 

75% 25% 71,9% 28,1% 31,2% 68,8% 64,1% 35,9% 

(Adaptação da Tabela nº 3 do artigo do Jornal Tropical Agriculture Science) (Noor-Azira et al., 2012). 

 

Staphylococcus spp., sejam os estafilococos coagulase positivos ou não (SCN), têm também 

importância no quadro de vigilância sanitária das águas de piscina e outros locais recreativos e 

aquáticos, pois são veiculados pela água, podendo ser transmitidos por contacto humano. 

Em águas de consumo não há evidências de transmissão do microrganismo, pois é 

facilmente controlável pelos processos de desinfecção e tratamento normais (Poeta et al., 2009). 

Algumas das substâncias de desinfecção das águas, como o cloro, têm uma acção irritante sobre as 

mucosas potenciando a virulência destas bactérias. Estes microrganismos, na água, são pesquisados 

mediante a técnica de filtração e usa-se o meio selectivo Manitol Salt Agar (MSA). 

A fermentação do manitol por S. aureus, em meio com elevada concentração de sal 

(presença de 10% de NaCl), está referenciada para diferenciar as estirpes enterotoxina-positivas 

das enterotoxina-negativas (James, 1994). O MSA (Manitol Salt Agar) é selectivo para a espécie, 

dado que a bactéria consegue fermentar o manitol e produzir ácido láctico, observado pela 

formação de um halo amarelo à volta das colónias (Poeta et al., 2009). 
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Na Figura 4 evidencia-se a fermentação do manitol por S. aureus, que acidifica o meio rosa 

passando-o a amarelo. 

 

Figura 4 – Diferenciação de Staphylococcus aureus de outros Staphylococcus spp., em 

meio de Manitol (http://scienceblogs.com) 

1.1.10 - Irradiação 

As radiações ionizantes e não ionizantes (por exemplo UV) são eficazes na destruição de 

S.aureus, mas as enterotoxinas são resistentes aos tratamentos por irradiação aplicáveis a 

alimentos (Hennekinne et al., 2011). 

Na tabela 3 resumem-se os factores que influenciam o desenvolvimento de S. aureus e a 

produção das suas enterotoxinas. 

Tabela 3 – Factores que influenciam a multiplicação do S. aureus e a produção de 

enterotoxinas (SEs) (adaptado de Hennekinne et al., 2011). 

 
Factor 

Multiplicação do agente Produção de SEs 

Óptimo Intervalo Óptimo Intervalo 

Temperatura 35-37 7-48 35-45 10-46 

pH 6-7 4-10 7-8 4-9,6 

Actividade da água aw 0,98 0,83-0,99
* 

0,98 0,85-0,99
** 

NaCl (%) 0 0-20 0 0-10 

Atmosfera Aerobiose Anaerobiose-Aerobiose Aerobiose (5-20% de O2) Anaerobiose-Aerobiose 

* Aeróbio (anaeróbio 0,90-0,99) ** Aeróbio (anaeróbio 0,92-0,99) 

http://meiodecultura.files.wordpress.com/2010/01/agarmanitol.jpg
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2 - As toxinas estafilocócicas  

 

As enterotoxinas estafilocócicas (SEs) representam um problema de saúde à escala mundial 

(Hu et al., 2013; Jones et al., 1986), sendo o factor mais importante da patogenicidade de S. aureus 

(Gaspar, 2013). 

Neste trabalho, debruçar-nos-emos particularmente nas SEs, enterotoxinas denominadas 

de Clássicas pelo International Nomenclature Committee for Staphylococcal Superantigen (INCSSN), 

uma das causas mais frequentes de intoxicação alimentar (Mehrotra, 2000; Ortega et al., 2010; 

Ostyn et al., 2011; Pinchuk et al.,2010), e com capacidade emética, por estimulação do centro do 

vómito (Argudin et al., 2010; Quinn et al., 1994) após algumas horas da ingestão do alimento. 

Porém, o mecanismo pelo qual as enterotoxinas causam emese e diarreia não é conhecido, e não 

se sabe se estas partilham, entre si, o seu modo de acção (Rich et al.). 

No campo alimentar, as estirpes de Staphylococcus aureus capazes de produzir 

enterotoxinas em certos substratos como os alimentos (Bennet et al., 2011; Ostyn et al., 2011), são 

as que são consideradas patogénicas, o que equivale a dizer que a presença de bactérias num 

alimento, mesmo que em número elevado, não implica necessariamente uma intoxicação no 

momento do consumo (Hennekinne et al., 2011; Lacasse, 1995). 

As estirpes de origem animal são frequentemente menos enterotoxinogénicas 

comparativamente às de origem humana, o que reforça a associação da sua presença nos 

alimentos com uma contaminação pela manipulação (Lacasse, 1995; Hennekinne et al., 2011). 

No entanto, nem todas as estirpes de S. aureus são enterotoxinogénicas (Bennet et al., 

2011; Frazier et al.,1985; Ostyn et al., 2011). A maior parte de S. aureus produtores de 

enterotoxinas são coagulase positivos, no entanto nem todos os estafilococos coagulase positivos 

são necessariamente enterotoxinogénicos (Costa, 2009; Pinchuk et al.,2010). 

Por outro lado, a mesma estirpe de S. aureus pode produzir mais de um tipo de 

enterotoxinas (Lamaita et al., 2005). 

S. intermedius (Santos, 2008), identificado em algumas TIAs (Bennet et al., 2011; 

Hennekinne et al., 2011), pode ser potencial causador de intoxicação alimentar (Borges et al., 

2007). 
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Geralmente as estirpes coagulase negativas não produzem enterotoxinas, no entanto não 

devem ser ignoradas, sobretudo se estiverem presentes em grande número nos produtos 

alimentares, “pois há registos de intoxicações ligadas a estas espécies” (Anónimo 1, s/data). 

Já foi referenciado S. epidermidis coagulase negativo como agente causal de toxinfecções, o 

que vem pôr em evidência se não se deveria pesquisar igualmente enterotoxinas em outros 

Staphylococcus que não apenas S. aureus, sobretudo se estiverem presentes em grande número no 

alimento suspeito de causar o surto (Bennet et al., 2011; Borges et al., 2007), dado que muitas 

espécies de Staphylococcus não produzem coagulase (James, 1994). 

Está demonstrado que dez das espécies de Staphylococcus spp coagulase negativas 

produzem enterotoxinas (Costa, 2008; James, 1994), entre as quais se referem S. Xylosus, S. 

haemolyticus, S. epidermidis, S. cohonii, S.Chromogenes, S. warneri, S. sciuri e S. lentus (Borges et 

al., 2007). Esta produção foi avaliada em condições laboratoriais através de estudos realizados por 

Pereira et al., (2001), citado por Costa (2008) e Borges et al., (2007), tendo mesmo já sido relatados 

alguns surtos de toxinfecção alimentar associados a estafilococos coagulase negativos (Borges et 

al., 2007). 

Estas estirpes enterotoxinogénicas, durante o seu desenvolvimento nos produtos de origem 

animal, produzem as SEs, um grupo de cadeias simples de proteínas de baixo peso molecular 

(Bradley et al.,2005; Fueyo, 2000; Mehrotra et al., 2000) que por hidrólise originam 18 

aminoácidos, sendo os mais abundantes o ácido aspártico, o ácido glutâmico, a lisina e a tirosina 

(James, 1994; Santana et al., 2010). São responsáveis pela síndrome de enterotoxicose 

estafilocócica (Patarata, 1995). 

As SEs pertencem a uma grande família de exotoxinas pirogénicas dos estafilococos e dos 

estreptococos, partilhando entre si tanto a estrutura como as respectivas funções biológicas e 

sequência genética (Ortega et al., 2010; Pinchuk et al., 2010), distinguindo-se na antigenicidade 

(Santos, 2008). 

A toxina da síndrome do choque tóxico (TSST-1) (Bradley et al., 2005; Chiang et al., 2008; 

Pinchuk et al., 2010; Viçosa et al., 2010) antes conhecida como SEF (Jarraud et al., 2001), proteína 

pirogénica como as SEs (juntas formam as PTSAgs- Pyrogenic Toxin Superantigens), partilha 

propriedades biológicas e estruturais com as SEs, e tal como estas, tem características de 

superantigénio (Bachert et al., 2000; Dinges et al., 2000) sendo, no entanto, susceptível à clivagem 
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pela pepsina, podendo ser menos estável nos intestinos, em comparação com as SEs (Dinges et al., 

2000; Lamaita et al., 2005). 

Tanto as SEs como a TSST-1 são cadeias simples de proteínas, aproximadamente entre 27-

31 kDa) (Bradley et al., 2005; Mehrotra et al., 2000) com homologia nas cadeias de aminoácidos 

(Bradley et al., 2005) (Figura 5). 

Figura 5: Estrutura individual das enterotoxinas SEA e SEB, e da toxina TSST-1 

(adaptado de Bradley et al., 2005) 

Até à data, foram descritas 21 enterotoxinas, classificadas tendo em conta as suas 

propriedades serológicas em: SEA a SE/V2, de acordo com a ordem cronológica em que foram 

descobertas (Hennekinne et al., 2010; Hennekinne et al., 2011; Ostyn et al., 2009; Ostyn et al., 

2011; Pinchuk et al., 2010). 

Foram identificados vários tipos serológicos e genotípicos distintos: A, B, C1, C2, D e E, com 

base nas suas reacções com anticorpos específicos (Argudin et al., 2010; Chiang et al., 2008; 

Bachert et al., 2000) e a C3, que está aparentada com as toxinas C1 e C2 (partilham uma elevada 

percentagem das sequências de nucleótidos), porém não é antigenicamente idêntica (Rich et al.; 

Zhang et al., 1998). 
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As enterotoxinas são designadas pelas siglas SEA, SEB (as mais comuns) (Pinchuk et al., 

2010), SEC1,2,3, SED e SEE (Bennet et al., 2011), e manifestam uma forte capacidade emética em 

primatas (Ortega et al., 2010). 

S. aureus excreta também exfoliatinas A e B, responsáveis pela Síndrome da Pele Escaldada 

e a já mencionada enterotoxina TSST-1 (Bradley et al., 2005; Costa, 2008; Jarraud et al., 2001). 

As toxinas de A a D estão descritas como as mais isoladas em surtos de toxinfecção 

alimentar. A enterotoxina SEA é a mais frequente (em torno dos 70%) nos casos de TIAs, mesmo 

em pequenas quantidades seguida da SED (37,5%) e da SEB (10%) (Sospedra et al., 2012), sendo 

necessário uma menor quantidade de microrganismos para a sua produção, quando comparadas a 

outros tipos de SEs (Santana et al, 2010). Entre estes três serótipos há homologia na sequência de 

amino-ácidos de 53 a 82% (Bradley et al., 2005; Pinchuk et al., 2010). Entre a SEA e a SEB essa 

homologia é de 31 % (Rich et al.; Jones et al., 1986). 

Menos de 1 mg de toxina pura em 100 g de alimento, é suficiente para desencadear os 

sintomas que caracterizam a intoxicação estafilocócica (Lamaita et al., 2005; Lombard et al., 1996; 

Santana et al., 2010), em indivíduos susceptíveis. No entanto a quantidade de enterotoxinas 

necessárias para causar doença em humanos não é claramente conhecida (Bennet et al., 2011). 

Há estudos que apontam para um valor inferior a 1 μg (Pinchuk et al., 2010) definindo-se 

como mínimo 0,1 μg de enterotoxina (Bennet et al., 2011; Yousef et al., 2003; Santana et al., 2010). 

Heneine et al. defende ainda a quantidade de 0,05 μg como dose mínima necessária para causar 

doença, mas outros apontam para 0,02 μg (Furtado et al., 2014). 

A dificuldade na determinação da dose emética está relacionada com a análise do próprio 

alimento, pois, na maioria dos surtos, a enterotoxina não está uniformemente distribuída no 

alimento (Santana et al., 2010). De facto, só se conseguem níveis apreciáveis de enterotoxinas após 

uma multiplicação considerável de estafilococos, em geral uma população de aproximadamente 

vários milhões de células por grama de alimento (Frazier et al., 1985). Se o desenvolvimento de 

estafilococos enterotoxigénicos exceder 105 UFC/g, a toxinfecção é favorecida, podendo as 

enterotoxinas serem produzidas em quantidade suficiente para desencadear uma enterotoxicose a 

partir de 1 μg/g (Lombard et al., 1996). 

Borges et al. (2007) aponta para populações de 105-106 UFC/g de Staphylococcus 

enterotoxinogénicos para causar intoxicação alimentar, podendo estes produzir mais do que um 
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tipo de SEs nos alimentos. Esta é a quantidade mínima para detecção de SEs segundo Asperger, 

(1995), citado por Santana et al. (2010), embora em pesquisas laboratoriais se tenha observado só 

ser possível a detecção de enterotoxinas em contagens de S. aureus acima de 106 UFC (Santana et 

al., 2010). 

2.1 - Estrutura e propriedades 

As SEs mais comuns formam um grupo serologicamente distinto, com algumas 

propriedades relevantes: 

- A habilidade para causar emese e gastroenterite em primatas; 

- Super-antigenicidade através da activação de linfócitos T; 

- Resistência ao calor e à digestão pela pepsina. 

 
As enterotoxinas estafilocócicas estruturalmente são cadeias simples de proteínas 

extracelulares globulares (Figuras 5 e 6) (Hennekinne et al., 2010), com baixo peso molecular, de 22 

a 29 kDa (Bennet et al., 2011; Hennekinne et al,2011; Sospedra et al., 2012;). O seu tamanho 

molecular é, em média, sensivelmente 25 kDa que, quando dobrado se equipara a uma estrutura 

tridimensional, mas dependendo da toxina podem atingir na sua fase madura o comprimento de 

220-240 aminoácidos, divergindo, as estirpes, na sequência primária dos mesmos (Pinchuk et 

al.,2010; Rich et al.). As cadeias polipéptidicas simples estão unidas por pontes de dissulfeto para 

formar ligações de cistina (Frazier et al., 1985). 

Na figura 6 ilustra-se a estrutura de superantigénio da enterotoxina estafilocócica.  

 

Figura 6 – Enterotoxina estafilocócica: Superantigénio (www.Wikipédia.com) 
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As SEs são codificadas geneticamente (Hennekinne et al., 2010; Bianchi et al., 2014). A 

maioria dos genes que codificam as SEs estão localizados em elementos móveis como plasmídeos e 

bacteriófagos ou ilhas cromossómicas, pelo que a transferência genética entre estirpes de S. aureus 

é frequente (Argudin et al., 2010; Gómez et al., 2007; Hennekinne et al., 2010), podendo o agente 

ter mais do que um gene de enterotoxinas, sendo a média, a de 5 genes por agente, podendo 

mesmo em alguns atingir os 12 genes (Pinchuk et al., 2010). 

As enterotoxinas estafilocócicas têm todas actividade antigénica (mas só algumas têm 

actividade emética), e são frequentemente classificadas como “superantigénios” (Hennekinne et 

al., 2011; Hu et al., 2013), capazes de se ligar aos linfócitos T (Bachert et al., 2000), estimulando-os 

ao induzir a síntese de DNA e interferão nestas células. Segue-se uma grande libertação de citocinas 

inflamatórias que podem levar à Síndrome de Choque Tóxico, potencialmente letal (O`Hehir et al., 

1990; Ortega et al., 2010). 

Apesar das enterotoxinas se diferenciarem pelas suas propriedades físico-químicas, todas 

têm um poder tóxico semelhante (James, 1994) e têm grande impacto no sistema imunitário 

(Johnson et al., 1991). Estes superantigénios podem interagir com as células epiteliais do trato 

intestinal, ocasionando um processo inflamatório, pois têm a capacidade de atravessar a parede 

intestinal desencadeando uma reacção imune, local e sistémica (Bradley et al., 2005; Hennekinne et 

al., 2011; Pinchuk et al., 2010). 

 
A produção de SEs por S. aureus é influenciada pelos mesmos factores determinantes no 

desenvolvimento dos microrganismos (Lombard et al, 1996), anteriormente mencionados na 

Tabela 3. As SEs são solúveis em água e em soluções salinas, e são altamente resistentes à 

inactivação das enzimas proteolíticas do sistema digestivo, como a pepsina e a tripsina, mantendo a 

sua actividade ao longo do trato digestivo, após a ingestão (Borges et al., 2007; Ortega et al., 2010) 

pelo que conseguem sobreviver ao agente que as produziu (Bennet et al., 2011; Pinchuk et al., 

2010). 

O mesmo não acontece com a SEB, cuja actividade biológica não é destruída pela acção da 

tripsina, quimotripsina, renina ou papaína, mas é destruída pela ficina. A pepsina também a destrói 

a um pH próximo de 2, mas não tem reflexo em pH`s superiores (Santana et al., 2010). 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 24 
 

Estudos referem ainda que as SEs são estimuladas pelo sistema vagal e inibidas pela 

Capsaicina (Bradley et al., 2005), a 8-metil-N-vanilil 1-6-nonamida, componente activo das pimentas 

“chili” (www.Wikipedia.com). 

Outra característica importante das SEs é a sua termo-ácido-resistentência, sendo capazes 

de resistir a tratamentos térmicos como a cocção, pasteurização e a ultrapasteurização (Borges et 

al., 2007), não sendo totalmente desnaturadas e destruídas nem pelo calor, nem pela desidratação 

ou congelação (Argudin et al., 2010; Hennekinne et al., 2011; Sospedra et al., 2012). 

A estabilidade térmica das SEs é também influenciada pelo tipo de toxina e pela natureza 

do alimento, presença de NaCl, entre outros (Hennekinne et al., 2011), como o pH e meios de 

cultura (Santana et al., 2010). 

A termoresistência das SEs aumenta a sua importância na indústria alimentar, uma vez que 

a maioria dos alimentos recebe tratamento térmico, daí que a sua manutenção a temperaturas 

baixas possa ser usada no controlo da produção de enterotoxinas em alimentos, pois a produção 

bacteriana diminui e a síntese de SEs é quase totalmente inibida em temperaturas inferiores a 7°C 

(Santana et al., 2010), como já foi referido anteriormente. 

A produção de enterotoxinas estafilocócicas é ideal em pH neutro, sendo o pH ácido 

desfavorável. No entanto o pH alcalino do meio leva a diminuição da síntese de SEB, SEC e SED, ao 

contrário do pH ácido que a favorece. Por seu lado, a SEA e a SED são produzidas em condições 

amplas de pH (Santana et al., 2010). 

A enterotoxina SEB é a mais resistente e estável das SEs face ao calor e às variações de 

temperatura. As estirpes de Staphylococcus que produzem a SEB são consideradas potenciais armas 

biológicas (ADHS, 2004; Pinchuk et al.,2010; Sospedra et al., 2012). É transmitida quer pela ingestão 

de alimentos ou água contaminada, quer por inalação de aerossóis, sendo esta última via a mais 

utilizada para ataques terroristas (ADHS, 2004). 

As enterotoxinas, de um modo geral, quando em baixas concentrações, podem também ser 

inactivadas nos alimentos, sujeitando-os a tratamentos térmicos, como a esterilização, como é o 

caso dos enlatados. Para a inactivação das toxinas seriam necessários 3 a 8 minutos a 121°C, 

segundo a FDA (2001), citada por Santana et al. (2010).  
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3 - A Infecção alimentar bacteriana versus Toxiinfeção Alimentar (TIA)  

 

Uma infecção alimentar bacteriana é uma doença causada pela entrada de bactérias no 

organismo através da ingestão de alimentos contaminados, com consequente reacção orgânica 

devido às bactérias e seus metabolitos. 

Por toxiinfeção alimentar ou intoxicação alimentar bacteriana entende-se um tipo de 

infecção ligada à produção de toxinas pelos microrganismos infectantes existentes nos alimentos 

(Lacasse, 1995; Noor-Azira et al., 2012). 

Normalmente usa-se a denominação toxinfecção, o que evita a necessidade de indicar se a 

enfermidade é uma intoxicação ou uma infecção (James, 1994). 

 

3.1 - A Toxinfecção estafilocócica.  

Entre outras patologias, como Síndrome de Choque Tóxico, causado pela enterotoxina 

TSST-1 (Bradley et al., 2005; Pinchuk et al., 2010); Síndrome de Pele Escaldada Estafilocócica; 

Impetigo; Foliculite; Endocardite; Rinofaringite; Acne ou Pneumonia (Bachert et al., 2000; Falcão, 

2009; Poeta et al., 2009), S.aureus é responsável pela Gastroenterite estafilocócica, devido à 

presença de enterotoxinas nos alimentos ingeridos, que é comum em casos de ingestão de 

presunto e outras carnes com sal, por exemplo, que não apresentam nenhum sinal ou gosto 

diferente, dado que as enterotoxinas não modificam o sabor dos produtos alimentares (Lacasse, 

1995). 

É de referir também que a ocorrência de enterotoxinas estafilocócicas em produtos 

alimentares parece estar mais relacionada com a habilidade das estirpes do que propriamente ao 

grau de contaminação por Staphylococcus sp. (Borges et al., 2007). 

Uma das características destas toxinfeções estafilocócicas é a rapidez com que aparecem os 

sintomas, após um período de incubação muito curto, comparativamente a outras intoxicações e 

infecções alimentares, de 30 minutos a 8 h (3 h, em média), após a ingestão do alimento 

contaminado (Costa, 2008; Hennekinne et al., 2011; Santos, 2008; Yousef et al., 2003), variando 

este período com a susceptibilidade individual e a quantidade de toxina no alimento ingerido 

(Santana et al., 2010). 
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3.1.1 - Principais sintomas de Toxiinfecção por Staphylococcus aureus 

Na origem da sintomatologia desta toxinfeção estão as SEs, que provocam os “sintomas 

clássicos” de uma intoxicação de origem estafilocócica (emese e diarreia) (Rich et al.). 

Os receptores eméticos para as toxinas localizam-se nos órgãos abdominais, de onde 

partem estímulos sensoriais. As enterotoxinas, produzidas no alimento antes do seu consumo agem 

sobre receptores nervosos da mucosa intestinal, cuja estimulação sensorial é transmitida aos 

centros cerebrais do vómito, pelas vias aferentes parassimpáticas (vagais) e simpáticas até ao 

centro do vómito (Lombard et al., 1996). As SEs têm, assim, a capacidade de induzir o vómito e 

provocar gastroenterites (Pinchuk et al., 2010), mesmo quando, através da ingestão de alimentos 

contaminados, é ingerida em pequena quantidade (ao nível do micrograma) (Bradley et al., 2005).  

A sintomatologia de uma intoxicação por Staphylococcus aureus não é, porém, específica 

(EFSA, 2009; Hennekinne et al., 2011) e surge, dependendo da quantidade de toxina ingerida (cerca 

10- 20 μg /kg, num indivíduo adulto) para expressar sintomas. Estes, podem confundir-se com os de 

um outro agente causal de toxinfecção alimentar, nomeadamente Bacillus cereus, que também 

provoca um quadro agudo e intenso de vómitos (Santana et al., 2010). 

No geral, assume-se como uma infecção maioritariamente moderada, sendo que na 

maioria dos casos a recuperação é rápida (Argudin et al., 2010; Dinges et al., 2000; Frazier et al., 

1985) e sem necessidade de tratamento (auto-limitante), mas que pode tender a severa e mesmo, 

em raros casos, fatal (EFSA, 2009; Pinchuk et al., 2010), principalmente em crianças e idosos 

(Heneine et al.). 

No entanto, mesmo moderada, é uma doença desgastante até porque a diarreia e alguma 

fraqueza geral podem perdurar por 24 h ou mais (Hennekinne et al., 2010; Hennekinne et al., 

2011). Em pessoas sãs o tratamento consiste apenas em repouso e na ingestão de líquidos (James, 

1994). 

Ao exame gástrico, os doentes com intoxicação aguda por SEs manifestam hiperemia, 

edema local e erosão, petéquias e exsudado purulento na mucosa gastrointestinal. (Dinges et al., 

2000; Ortega et al., 2010). 

Não é comum ocorrer febre, mas antes uma ligeira hipotermia (Frazier et al., 1985; Yousef 

et al., 2003). Os quadros febris, quando presentes, estão normalmente associados à ingestão de 

grandes quantidades de toxina (Santana et al., 2010). 
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Os casos mais severos são assinalados por dores de cabeça e hipotensão (Hennekinne et al., 

2010), cãibras musculares, prostração e pulso fraco (Frazier et al., 1985) e uma forte desidratação e 

estado de choque que exige hospitalização para hidratação (Lacasse, 1995). 

A enterotoxina SEB além da sintomatologia descrita, também pode comprometer as vias 

respiratórias e em casos severos causar edema pulmonar (ADHS, 2004). 

3.1.2 - Grupos de risco 

S. aureus é um agente comensal, mas actua como patogénico quando as barreiras de 

defesa naturais estão lesadas (Poeta et al., 2009). 

Todas as pessoas são consideradas susceptíveis às toxinfecções, porém a severidade dos 

sintomas depende da susceptibilidade individual de cada pessoa (Frazier et al., 1985; Hennekinne et 

al., 2011), do tipo de toxina e da quantidade de enterotoxinas ingeridas (pode ser <0,1μg num 

indivíduo susceptível) (Hennekinne et al.,2010). 

A intensidade da sintomatologia, tal como em outras toxinfecções de origem alimentar, 

varia em função da dose ingerida e da sensibilidade individual, mas é em crianças, grávidas, pessoas 

idosas ou doentes, grupos susceptíveis à desidratação, como em imunodeprimidos, 

toxicodependentes ou diabéticos, que os sintomas são mais severos. No entanto, a doença 

raramente é letal (EFSA, 2009; Hennekinne et al., 2010; Lamaita et al., 2005; Pinchuk et al., 2010). 

No intestino dos doentes tratados com antibióticos, os estafilococos multiplicam-se mais 

facilmente (a par da respectiva produção de enterotoxina), dado que ocorre a destruição ou 

inactivação da microbiota competitiva (Frazier et al., 1985). 

3.1.3 - Diagnóstico da toxinfecção estafilocócica 

As toxinas são difíceis de detectar laboratorialmente, no soro, para efeitos de diagnóstico. 

No entanto podem acumular-se na urina e serem detectadas muitas horas após a exposição, no 

caso da SEB (ADHS, 2004). 

No diagnóstico de um surto de intoxicação alimentar é importante que sejam realizados 

inquéritos e análises epidemiológicas e métodos serológicos para determinação do potencial 

enterotoxinogénico do microrganismo isolado e/ou a presença da enterotoxina, dado que um 

grande número de estafilococos num alimento implicado, por si só, não basta para o incriminar 

como responsável do surto (Santana et al., 2010). 
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Ainda de acordo com Santana et al. (2010), os surtos de intoxicações alimentares 

diagnosticam-se mediante: 

- A detecção dos estafilococos em culturas laboratoriais quer sejam de amostras de 

alimentos ou amostras de fezes dos indivíduos afectados; 

- A associação com o tipo de alimento contaminado e responsável pela toxiinfeção; 

- A rapidez do período de incubação, desde o consumo do alimento até à expressão dos 

sintomas. 

3.1.4 - Condições para que os alimentos causem uma intoxicação 

São necessárias as seguintes condições para que os alimentos ocasionem uma intoxicação 

estafilocócica: 

- Contaminação dos alimentos por uma estirpe de S. aureus produtora de enterotoxinas 

(Hennekinne et al., 2010; Hennekinne et al., 2011; Ostyn et al., 2011), que ocorre sobretudo 

durante a manipulação dos alimentos, por um portador são ou por uma pessoa infectada. 

- Alimento com uma composição favorável à multiplicação de S. aureus (Frazier et al., 1985; 

Hennekinne et al., 2011), principalmente alimentos ricos em proteína e pouco ácidos, como é o 

caso da carne, ovos, natas, maionese ou temperos. 

- Ausência de microbiota competidora saprófita, que pode reprimir o desenvolvimento de 

S. aureus. Por isso é que os produtos contaminados após aquecimento são mais frequentemente 

incriminados do que os produtos frescos (Lacasse, 1995), devido à destruição da microbiota 

competitiva. Por exemplo, S. aureus não compete bem com a microbiota indígena dos produtos 

crus (Argudin et al., 2010).  

- Permanência do alimento a uma temperatura favorável (de 15 a 45 °C) durante algumas 

horas (Frazier et al., 1985; Hennekinne et al., 2011). A contaminação, geralmente, é fraca no início, 

sendo necessário que o nível da população bacteriana se torne significativo (mais de um milhão de 

células por grama) para uma produção de toxina em quantidade suficiente. Em piqueniques e 

recepções, onde os pratos são preparados com muita antecedência esta condição pode ocorrer, 

sobretudo quando são mantidos à temperatura ambiente (Lacasse, 1995). 
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- Ingestão de alimentos contaminados com quantidade suficiente de enterotoxinas, capaz 

de causar sintomatologia (Frazier et al., 1985; Hennekinne et al., 2011). 

- Se os níveis de Staphylococcus excederem 105UFC/g em qualquer momento da vida útil de 

um alimento, há um risco eminente da sua enterotoxina causar uma toxinfecção (Bolton, 2009; 

Ostyn et al., 2011), representando um perigo para a saúde pública, o que deve alertar o consumidor 

para a adopção de medidas correctivas. Por outro lado, uma baixa presença deste agente indica 

que o perigo de ocorrer uma toxinfeção alimentar por Staphylococcus não é eminente (Yousef et 

al., 2003). 

3.1.5 - Alimentos mais frequentemente associados a intoxicações por Staphylococcus aureus e 

incidência da toxinfecção 

Vários alimentos já foram epidemiologicamente incriminados por serem capazes de 

suportar o desenvolvimento natural e artificial de Staphylococcus aureus e a produção das 

respectivas enterotoxinas (Costa, 2008). Todos os alimentos são passíveis de causar intoxicação, 

porém são os industrializados os mais reportados, quando comparados aos surtos domésticos ou 

surtos da restauração, até porque raramente são notificados (Costa, 2008; Lamaita et al., 2005). 

Por surtos entende-se a ocorrência de dois ou mais casos de uma doença, com o mesmo quadro 

clínico, resultante da ingestão de um alimento em comum (Misner, (1999), citado por Santana et 

al., (2010). 

A contaminação dos alimentos por S. aureus pode provir de matérias-primas como leite 

mamítico, do ambiente fabril, biofilmes nas superfícies, ou da actividade humana durante a 

preparação e manipulação, sobretudo através de práticas e condutas de higiene inadequadas 

(Gaspar, 2013). Sendo S. aureus a espécie enterotoxinogénica mais frequentemente envolvida em 

casos de toxinfecção alimentar, é comum encontrar na indústria alimentar apenas o grupo de 

coagulase positivos, capazes de produção de enterotoxinas (Fueyo et al., 2000; Santos, 2008). 

 

Os alimentos mais frequentemente envolvidos em surtos de toxinfecção por ingestão da 

toxina estafilocócica diferem de um país para outro, e em diferentes regiões de um mesmo país, 

provavelmente pelas diferenças de hábitos alimentares (Hennekinne et al., 2011; Ortega et al., 

2010; Santana et al., 2010). Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a toxiinfeção estafilocócica, é a 

terceira causa mais comum de intoxicação alimentar (Zhang et al., 1998), e no Reino Unido, são 

sobretudo produtos cárneos, carne de frango, saladas e produtos cremosos de pastelaria, os mais 
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envolvidos, enquanto em França são sobretudo os produtos lácteos e queijos de leite não 

pasteurizado. Neste último, S. aureus é a segunda causa de intoxicação alimentar de origem 

bacteriana, depois de Salmonella spp., porém a sua prevalência nas toxinfecções com origem em 

produtos lácteos (queijos, sobretudo) é superior (Derzelle et al., 2009; Hennekinne et al., 2011). 

Em Taiwan, a toxinfecção estafilocócica só é superada pela causada por Vibrio 

parahaemolyticus, com uma incidência de 17% (Chiang et al., 2008). 

Em Portugal, entre 2008 e 2011, ocorreram 14 surtos de toxinfecção por enterotoxinas 

estafilocócicas e /ou estafilococos coagulase positivos, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge (INSA), perfazendo 17,3 % do total dos casos assinalados. Os casos humanos foram 

211, com 47 hospitalizações e sem registo de mortes (Correia et al., 2013). Em 2013, e igualmente 

de acordo com dados publicados pelo INSA, também foram identificadas enterotoxinas 

estafilocócicas em 5 surtos de toxinfecção e Staphylococcus aureus representou 42% dos agentes 

causais de toxinfeção alimentar (Viegas et al., 2014). 

Na tabela 4 encontram-se referidos os alimentos que foram identificados nos casos de 

surtos de toxiinfecção estafilocócica em Portugal. 

Tabela 4 – Alimentos identificados nos casos de surtos de gastroenterite estafilocócica em 

Portugal, em 2013 (adaptado de Viegas et al., 2014). 

 
Alimentos 
 

 
Nº de surtos 

Produtos de pastelaria 

Rissóis 

Arroz de frango 

Arroz de pato 

2 

1 

1 

1 

 

Foram identificados como factores contributivos nesses 5 surtos por enterotoxina 

estafilocócica os manipuladores infectados, contaminação cruzada e o binómio tempo/temperatura 

inadequado (Viegas et al., 2014). 

Os alimentos mais comummente envolvidos nas intoxicações são os produtos de origem 

aviária (carne e ovos), carnes mal cozinhadas, e produtos de pastelaria, sobretudo os recheados 

com creme. Os produtos salgados como carnes salgadas (salame, salsicha e presuntos, sobretudo) 
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(Ortega et al., 2010; Santos, 2008), são também veículos comuns deste microrganismo, dada a sua 

elevada resistência ao sal (EFSA, 2009; Argudin et al., 2010). 

Foram ainda atribuídos como causa de vários surtos de intoxicação alimentar, o consumo 

de leite e seus derivados, sobretudo o queijo e outros preparados à base de leite cru (Santana et 

al., 2010), alimentos naturalmente susceptíveis à contaminação por parte destes microrganismos 

(Santos, 2008; Viçosa et al., 2010). 

Na tabela 5 referem-se alguns grandes surtos de toxinfecção estafilocócica ocorridos a nível 

mundial e os alimentos a estes associados. 

Tabela 5 – Grandes surtos de toxinfecção estafilocócica ocorridos a nível global: alimentos 

implicados e nº de pessoas afectadas (adaptado de Smyth) 

 

País Ano Tipo de alimento Nº de pessoas 
afectadas 

EUA 1986 Leite achocolatado 1.000 

Tailândia 1990 Éclairs 485 

EUA 1992 Salada de frango 1.364 

Brasil 1998 Frango, churrasco, arroz 4,000 

Japão 2000 Leite magro 14.870 

Japão 2005 Salmão grelhado com sal 862 

 

Do total de toxinfecções que ocorreram em escolas dos EUA entre 1973 e 1997, o agente 

etiológico envolvido foi descrito em 40% dos casos e, deste total, 85% foram causados por 

bactérias, sendo S.aureus responsável por 25%, resultando em 6.521 pessoas doentes e 319 

hospitalizações (Santana et al., 2010). 

Na França, entre 1988 e 1997, foram notificados 3.839 surtos de TIAs, causando 7492 

hospitalizações e 62 mortes, em 83.500 pessoas atingidas (Buyser et al., citado por Santana et al., 

2010). 

De ressalvar, no entanto, que o número de surtos apresentado nas tabelas anteriores (4 e 

5) pode não corresponder ao seu real valor, dado que muitos não são denunciados às autoridades 

sanitárias sobretudo os que ocorrem a nível particular, em residências (James, 1994). 
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No Brasil são poucas as informações quanto às doenças transmitidas por alimentos, embora 

as infecções estafilocócicas sejam muito comuns no país, no entanto a maioria dos casos não é 

investigada ou notificada (Santana et al., 2010). 

S. aureus é rotineiramente pesquisado numa grande variedade de produtos prontos a 

comer (Pinchuk et al., 2010), inserido nos planos de controlo para a segurança microbiológica dos 

alimentos (EFSA, 2009). 

Lacasse, (1995) refere os seguintes exemplos de alimentos potencialmente contaminantes: 

- Molhos e temperos, que podem ser alimentos favoráveis ao seu crescimento, devido à 

tolerância dos estafilococos ao sal e aos nitritos; 

- Saladas preparadas com batata, ovos, frango, atum ou marisco; 

- Sandes com maionese, com frutos do mar ou de fiambre; 

- Massas alimentares; 

- Pratos chineses; 

- Cogumelos em lata. 

Por vezes, a multiplicação bacteriana é tão intensa que torna os alimentos pouco atractivos 

ou repugnantes. As bactérias cromogénicas dão lugar a colorações anormais na superfície dos 

alimentos e podem formar-se “véus” na superfície dos líquidos. A proliferação bacteriana dá à 

superfície dos alimentos um aspecto mucilaginoso e produz nos líquidos turvação ou um sedimento 

repugnante. Porém, os estafilococos mesmo sendo fermentativos e proteolíticos, não produzem 

frequentemente odores desagradáveis na maior parte dos alimentos nem alteram o seu aspecto 

(Frazier et al., 1985). 

A quantidade de enterotoxina produzida é influenciada pelo tipo de alimento. Por exemplo, 

o salmão enlatado, produtos cárneos e pastelaria cremosa, sendo ricos em proteínas e amido, 

parecem estimular a produção de toxina (Frazier et al., 1985).  
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3.1.6- Disseminação do agente e principais fontes de contaminação 

A transmissão da bactéria ocorre por contacto directo ou através de animais ou superfícies 

contaminadas (Poeta et al., 2009; Quinn et al., 1994), dado que Staphylococcus aureus está 

naturalmente presente nas membranas mucosas de todos os animais de sangue quente e contudo 

é o Homem a principal fonte de estirpes produtoras de enterotoxinas até porque se estima que 

cerca de 40% dos indivíduos saudáveis sejam portadores assintomáticos da bactéria nas mãos, 

nasofaringe, pele, garganta, axilas, períneo e trato gastrointestinal (EFSA, 2009). 

Das várias localizações orgânicas exógenas e endógenas do Homem e animais, S. aureus 

passa ao ambiente e são disseminados por partículas de poeira presentes no ar, no vestuário e nas 

superfícies (Tavares De Veiga, 2012), e por transmissão indirecta (Quinn et al., 1994) podem 

contaminar os alimentos (James, 1994). 

É sobretudo através dos manipuladores de alimentos que estes microrganismos se 

disseminam, particularmente se estes forem portadores nasais ou com feridas e furúnculos nas 

mãos e nos braços (Argudin et al, 2010; EFSA, 2009; Gaspar, 2013). 

Animais associados à indústria pecuária (bovinos e suínos, por exemplo) assim como 

cavalos e animais de companhia (cães e gatos) também estão referenciados como potenciais 

disseminadores de algumas estirpes coagulase positivas para os humanos (Quinn et al., 1994). 

S. aureus pode ainda colonizar equipamentos de produção ou de confecção de alimentos 

em zonas mais difíceis de limpar (EFSA, 2009). 

 

Na tabela 6 apresentam-se as principais fontes de espécies de Staphylococcus coagulase 

positivos, com interesse nos alimentos. 

 

Tabela 6 – Principais fontes de espécies coagulase positivas do género Staphylococcus com 

interesse nos alimentos (adaptado de James, 1994 e de Hennekinne et al., 2010) 

 

Espécies Principais fontes 

S. aureus subsp. aureus Humanos, animais 

S. aureus subsp. anaerobius Ovelhas 

S. intermedius Cão, cavalo, marta, pombo 

S. hycus Porco, galinhas 

S. delphini Golfinhos 

S. schleiferi subsp. coagulans Cães (ouvido externo) 

S. lutrae Lontra 
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3.1.7 - Prevenção da contaminação 

De acordo com a EFSA (2009), a prevenção das intoxicações alimentares por S.aureus 

deve ter por base o cumprimento de três requisitos: 

1. Manutenção de elevados padrões de higiene; 

2. A redução da manipulação dos alimentos;  

3. O controlo da temperatura e do tempo em que é aplicada. 

 
Dado que este microrganismo tem uma distribuição ubiquitária e que uma grande 

percentagem dos manipuladores pode ser potencialmente portadora, é o cumprimento das 

boas práticas o principal requisito para prevenir a contaminação de alimentos (Furtado et al., 

2014). 

Na verdade, esta bactéria é usada como um importante indicador de higiene pessoal 

(Santos, 2008). É assim importante incrementar a higiene dos manipuladores de alimentos, que são 

a principal fonte de contaminação por S. aureus (Achón, 2012; Noor-Azira et al., 2012), o que 

passará, obrigatoriamente, pela formação profissional (Noor-Azira et al., 2012 Patarata, 1995). 

Em alimentos manipulados, o controlo de temperatura pós-processo térmico é essencial 

para assegurar que, quando está presente em baixas concentrações, S. aureus não se multiplica 

nem produz toxinas (Lacasse, 1995). Os alimentos devem ser armazenados sob refrigeração, de 

modo a travar ou impedir a multiplicação destes microrganismos (Bolton, 2009; Frazier et al., 

1985). Outras formas de deter o seu desenvolvimento consistem na acidificação dos alimentos ou 

na adição de um bacteriostático ou antibiótico, ou ainda mediante pasteurização (Frazier et al., 

1985). 

Os alimentos, devidamente cozinhados a temperaturas adequadas, devem ser manipulados 

com utensílios e recipientes limpos. Se tal, por qualquer motivo, não for possível, as mãos devem 

ser escrupulosamente limpas ou protegidas com luvas (EFSA, 2009). 

É quase impossível evitar uma pequena taxa de contaminação, daí que a medida preventiva 

mais importante consista em reduzir tanto quanto possível o tempo de permanência dos produtos 

perecíveis à temperatura ambiente, especialmente as carnes cozinhadas e os produtos à base de 

ovos ou de natas (Lacasse, 1995; Pinchuk et al., 2010). 
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A prevenção também passa por criar ou aperfeiçoar mecanismos de monitorização das 

toxinfecções alimentares, como a criação de equipas sanitárias; a realização de inquéritos 

epidemiológicos; a promoção de formação e aumento de campanhas de sensibilização e 

consciencialização da intoxicação às populações, que são determinantes na promoção da segurança 

alimentar nos diversos quadrantes sócio-economicos. 

A exemplo, no domínio da economia, Santana et al, (2010) cita o Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos, que declara que só em 2004 “ Os agentes bacterianos patogénicos 

causadores de doenças alimentares causaram um gasto de 6,9 biliões de dólares”, naquele país. 

Na tabela 7 resumem-se os principais factores que conduzem a surtos de gastroenterite 

estafilocócica de origem alimentar. 

Tabela 7- Principais causas de surtos de gastroenterite de origem alimentar (adaptado de 

EFSA, 2009) 

 
Causas de TIAs 

 
 
Temperaturas de conservação de alimentos inadequadas 
 
Higiene pessoal deficitária ou manipulação por pessoas infectadas 
 
Vestuário contaminado 
 
Cocção ou tratamento térmico insuficiente 
 
Alimentos de origem desconhecida 
 
Refrigeração insuficiente 
 
Preparação de alimentos com muita antecipação 
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4 - A Toxiinfecção Estafilocócica como problema de Saúde Pública 

 
S. aureus representa um problema de saúde pública com repercussões económicas e sociais 

(Bradley et al., 2005). Sendo uma zoonose, é importante que seja feito o controlo epidemiológico 

em saúde pública, em todas as fases da cadeia alimentar. 

 

4.1 - Pesquisa de estafilococos como indicador da Higiene Geral 

Sendo os estafilococos, bactérias saprófitas da pele e faneras do homem, são considerados 

bons indicadores de higiene pessoal (Santos, 2008) e de contaminação inter-humana. 

Mesmo que equipamentos mal lavados e produtos de origem animal crus, possam 

contribuir para a contaminação dos alimentos por S. aureus, o pessoal é ainda a principal fonte de 

contaminação, especialmente no caso de alimentos cozinhados e prontos a comer (Castro et al., 

1984). Comer e manipular alimentos contaminados em simultâneo constitui um potencial veículo 

de transmissão do agente (EFSA, 2009; Gaspar, 2013; Pinchuk et al., 2010). 

A contagem de S. aureus é adequada como indicador de salubridade para os alimentos cuja 

preparação requer muita manipulação por parte do pessoal, como sandes, saladas, cremes e 

croquetes (Oliveira et al.) e mesmo que nem todas as estirpes de S. aureus sejam toxinogénicas, 

uma contagem elevada levanta sérias dúvidas sobre a inocuidade do alimento (Lacasse, 1995). 

Uma contagem elevada destes agentes, em análise, indica então uma fraca qualidade das 

medidas de higiene pessoal (Lacasse, 1995), como o não cumprimento da lavagem de mãos antes e 

após a manipulação de alimentos, sobretudo, mas também o contacto directo com as secreções 

nasais, com a saliva ou feridas (EFSA, 2009) ou uma permanência do produto em condições 

inadequadas à temperatura ambiente e por tempo prolongado (Bolton, 2009). 

Os ensaios para a detecção das enterotoxinas estafilocóccas não são de resposta imediata, 

mas as acções a implementar ao nível da saúde pública não devem ser adiadas enquanto se 

aguarda o resultado pendente (Bolton, 2009). 

 

4.2 - Legislação 

 

A vigilância dos alimentos prontos a comer é premente quando se pretende prevenir 

doenças de origem alimentar, assegurando a sua inocuidade e salubridade. Uma das vias, que o 

torna possível é a análise microbiológica. Porém, é de referir que “por si só não garante a segurança 
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de um produto final analisado” (Santos et al., 2005). Esta é garantida “pela implementação de 

medidas preventivas, tais como o cumprimento de Boas Práticas de Fabrico e a aplicação do 

Sistema de Identificação de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP), constituindo as análises 

microbiológicas uma parte do sistema” (Santos et al., 2005), sendo determinante o cumprimento 

obrigatório das leis e regulamentos decretados pelas autoridades nacionais e internacionais.  

A Legislação portuguesa, no entanto, é omissa no que se refere à grande maioria dos 

produtos prontos a comer (Santos et al., 2005) e o próprio regulamento (CE) nº 2073/2005 não 

estabelece limites para o parâmetro Staphylococcus coagulase positivos. 

4.2.1 - Regulamento (CE) nº 2073/2005 

Este regulamento europeu, alterado pelo regulamento nº 1441/2007, descreve os critérios 

microbiológicos de segurança em produtos lácteos, e visa minimizar, mediante o controlo 

alimentar, o número de surtos de TIAs (Ostyn et al., 2011). 

Neste regulamento são definidos os critérios microbiológicos de segurança para alguns 

alimentos e estipulada a ausência de enterotoxinas estafilocócicas em queijo, leite em pó, e em 

soro de leite em pó, quando colocados no mercado e no seu período de vida útil, estabelecendo 

limites entre 10 e 105 ufc/g de Staphylococcus coagulase positivos nos mesmos produtos, durante o 

processo de fabrico ou em qualquer fase da cadeia alimentar (critério de higiene). 

Se os valores calculados, mediante análise laboratorial, forem superiores a 105 os alimentos 

em causa devem ser testados para as enterotoxinas estafilocócicas. Um alimento que apresente 

estes níveis de SCP deve ser considerado de alto risco e impróprio para consumo, e ser retirado do 

mercado (Bolton, 2009; EFSA, 2009; Ostyn et al., 2011; Reg/CEE 2073/05; Reg/CEE 1441/2007). 

Deve considerar-se igualmente, como critério de segurança, a pesquisa de enterotoxinas 

em alimentos implicados em surtos de intoxicação alimentar (Bolton, 2009; Ostyn et al., 2011). 

No que se refere a critérios de segurança dos géneros alimentícios, na fase em que os 

produtos são colocados no mercado e durante o seu período de vida útil, para queijo, leite em pó e 

soro de leite em pó, a pesquisa de enterotoxinas estafilocócicas é feita num plano de amostragem 

que inclui 5 amostras, seguindo o método de análise de referência europeia. Só a total ausência em 

25 g implica um resultado Satisfatório. Se for detectada a presença de enterotoxinas em qualquer 

uma das unidades das amostras o resultado é considerado Não Satisfatório. 
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No que se refere à determinação de critérios de higiene dos processos, estes indicam se o 

processo de produção funciona de modo aceitável, estabelecendo um valor de contaminação 

indicativo, acima do qual se tornam necessárias medidas correctivas para preservar a higiene do 

processo, em conformidade com a legislação alimentar em vigor (Reg/CEE 2073/05; Reg/CEE 

1441/2007). 

Na tabela 8 definem-se os critérios microbiológicos aplicados aos produtos lácteos e 

produtos da pesca, de acordo com o Regulamento (CE) 2073/2005. 

Tabela 8 – Critérios microbiológicos aplicados aos produtos lácteos e produtos da pesca 
(Adaptado do Regulamento (CE) 2073/2005, alterado, em parte, pelo Reg. (CE) 1440/2007) 

 
 

Alimentos 

 
Microrganismos
/ respectivas 
toxinas 
 

Plano de 
amostragem 

 
Limites 

 
 
Método de 
análise 

 
 
Fase em que o critério 
se aplica 

 
n 

 
c 

 
m 

 
M 

 
Queijo fabricado com 
leite cru 
 

Estafilococos 
coagulase 
positiva 

 
5 

 
2 

 
10

4 

ufc/g 

 
10

5 

ufc/g 

 
EN/ISO 6888-
2 

 
 
 
 
 
Durante o processo de 
fabrico (em que se 
prevê que nº de 
estafilococos seja mais 
elevado) 

Queijo fabricado com 
leite submetido a 
tratamento térmico 
inferior ao da 
pasteurização e 
queijo curado 
fabricado com leite 
sujeito a 
pasteurização ou 
tratamento térmico 
mais elevado. 
 

 
 
 
Estafilococos 
coagulase 
positiva 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
100 
ufc/g 

 
 
 
 
 
1000 
ufc/g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN/ISO 6888-
1 ou 2 
 
 
 
 

Queijo de pasta mole 
não curado (queijo 
fresco) submetido a 
pasteurização ou 
tratamento térmico 
mais elevado. 
 

 
 
Estafilococos 
coagulase 
positiva 

 
 
 
5 

 
 
 
2 

 
 
 
10 ufc 

 
 
 
100 
ufc 

 
 
Fim do processo de 
fabrico 

 
Leite em pó e soro de 
leite em pó 
 

Estafilococos 
coagulase 
positiva 

 
2 

 
2 

 
10 ufc 

 
100 
ufc 

 
Fim do processo de 
fabrico 

 

Produtos descascados 
e sem concha à base 
de crustáceos  
 

Estafilococos 
coagulase 
positiva 

 
5 

 
2 

 
100 
ufc/g 

 
1000 
ufc/g 

 
EN/ISO 6888-
1 ou 2 

 
Fim do processo de 
fabrico 

n= nº unidades que formam a amostra (=5) 
m= valor estabelecido nas características biológicas do produto 
M= valor máximo de aceitação 
C= nº de unidades da amostra com resultados superiores a m ou entre m e M. 
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Relativamente à expressão dos resultados na pesquisa de enterotoxinas, os critérios que 

definem a aceitabilidade de um produto com base na sua presença ou não, aplicados aos produtos 

lácteos de acordo com o regulamento (CE) 2073/2005,descrevem-se na tabela 9. 

 
Tabela 9 - Critérios de segurança dos géneros alimentícios (Adaptado do Regulamento (CE) 

2073/2005) 

 
Alimentos 

 
Microrganismos/ 
respectivas 
toxinas 

 
Plano de amostragem 

 
Limites 

 
Método de 
análise 

 
Fase em que o 
critério se aplica 

n c m n 

 
Queijo, leite 
em pó e soro 
de leite em pó 

 
Enterotoxinas 
estafilocócicas 

 
 

5 

 
 

0 

 
Não detectadas 
em 25 g 

 
Método 
europeu de 
referência 

Produtos 
colocados no 
mercado, durante 
o seu período de 
vida útil*.  

*Por tempo de vida útil de um produto entende-se o período que precede a data-limite de consumo ou a data da 

sua durabilidade mínima (Reg. CE 2073/05)  
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5 - Valores Guia: linhas de orientação para a validação de resultados 

 
O INSA, mediante a análise de milhares de amostras expressou a qualidade microbiológica 

nos alimentos prontos a comer como Satisfatório, Aceitável e Inaceitável/Potencialmente Perigoso 

(Santos et al., 2005). 

Perante os resultados obtidos, convencionou, para Staphylococcus coagulase positivos, nos 

diversos grupos de alimentos, que a qualidade microbiológica seria definida pelos valores 

enunciados na tabela 8. 

Tabela 10 – Valores Guia para Staphylococcus coagulase positivos, para avaliar a qualidade 

microbiológica em 25 g de alimentos prontos a comer e colocados no mercado (adaptado de Santos 

et al., 2005 e de Bolton, 2009). 

 

 

 

S. aureus/ 

SCP 

 

Categoria de risco Microbiológico (ufc/g) 

 

Satisfatório Aceitável Não Satisfatório Inaceitável/Potencialmente Perigoso 

 

<10
2 

 

NA * 

 

≥10
2
≤10

4 

 

>10
4 

*NA – Não Aplicável 

 

Em termos de interpretação de resultados para a detecção deste agente patogénico em 

alimentos do mercado, prontos a comer, considera-se que os alimentos de qualidade Não 

satisfatória ou Inaceitável, constituem um alto risco para a saúde pública e são impróprios para 

consumo.  
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IV – Parte Experimental 

1. Introdução 

Este trabalho resultou da importância de se reforçar a investigação das Toxinfecções 

Alimentares (TIAs), nomeadamente no âmbito laboratorial, para melhor avaliação e 

caracterização epidemiológica e controlo das mesmas. Este aspecto é fundamental no 

controlo da produção de alimentos e na investigação de surtos de toxinfecções alimentares. 

Para se confirmar uma toxinfecção alimentar de natureza estafilocócica é necessário: 

1)- Recuperar pelo menos 105 de S. aureus das amostras de alimentos contaminados 

(Hennekinne et al., 2010; Ostyn et al., 2011; Yousef et al., 2003). 

2)- Isolar a mesma estirpe de S. aureus tanto do doente como do alimento 

(Hennekinne et al., 2010). 

3)- Detectar SEs nos alimentos (Hennekinne et al., 2010). 

A parte experimental deste trabalho decorreu no laboratório de Microbiologia da 

ASAE (LM) durante o período compreendido entre Abril de 2013 e Outubro de 2014, numa 

primeira fase, para a aplicação do método de contagem de estafilococos em amostras de 

alimentos. Numa fase posterior, foi implementado neste laboratório, entre Março e Outubro 

de 2014, o método europeu de referência para pesquisa de enterotoxinas, complementar e 

sequente ao anterior. 

 
Presentemente existem dois tipos de métodos de pesquisa de microrganismos: os clássicos 

e os rápidos. Os primeiros, baseados no estudo de propriedades fisiológicas e bioquímicas, 

características de cada microrganismo, são desvantajosos pelo tempo despendido na sua execução, 

pela morosidade de resposta e o pelo grande volume de consumíveis que requerem. Por outro 

lado, os métodos rápidos, de isolamento precoce, detecção, caracterização e contagem de 

microrganismos, têm um custo muito elevado do equipamento e alguns destes métodos não têm o 

reconhecimento dos organismos oficiais (Patarata, 1995). Para a escolha de um método de 

contagem ou pesquisa de microrganismos e(ou das suas toxinas), há que ter em conta vários 

factores, como a sensibilidade, a especificidade, a reprodutibilidade, o custo, a rapidez e a 

simplicidade de execução (Heneine et al.). 

O mesmo se preconiza para os métodos de pesquisa de enterotoxinas. 
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2.Material e Métodos 

Neste trabalho foi usada a metodologia ISO 6888-2 para a contagem de SCP em amostras 

de alimentos. 

Posteriormente, implementou-se, no LM, o método de refererência EURL para a pesquisa 

de enterotoxinas estafilocócicas. 

2.1. Contagem de estafilococos coagulase positivos (CPS) em amostras alimentares 

Embora a contagem de estafilococos coagulase positivos não seja muito específica, 

esta tem demonstrado ser um indicador efectivo do grau de contaminação dos alimentos 

(Santos, 2008). Existem duas metodologias distintas da ISO 6888 para a contagem de 

Staphylococcus coagulase positiva: a 6888-1 que usa o meio Baird-Parker (BP), com gema de 

ovo e a 6888-2 que usa o mesmo meio mas suplementado com plasma de coelho, o 

suplemento RPF (Rabbit Plasma Fibrinogen) (Araújo et al.), para pesquisa e contagem de 

microrganismos em alimentos de consumo humano e animal, e em águas de piscinas. 

Este trabalho baseou-se na segunda (ISO 6888-2), embora já se tenham efectuado estudos 

comparativos das duas metodologias e os resultados tenham justificado a existência de ambas 

(Araújo et al.), pese o facto do uso do Baird-Parker com RPF (meio BP-RPF) ser capaz de evidenciar 

todas as colónias directamente para a actividade da coagulase, na própria placa (Araújo et al.; 

Anónimo 3 s/ data), não sendo necessário confirmar esta actividade. A utilização deste meio (BP-

RPF) permite um limite de detecção inferior (<10 UFC), o que se traduz por uma vantagem adicional 

(Araújo et al.). 

A ISO 6888-2 descreve um método horizontal para a contagem de estafilococos coagulase 

positivos, entre os quais se encontram estirpes enterotoxinogénicas, principalmente S. aureus, mas 

também S. intermedius e algumas estirpes de S. hycus (ISO 6888-2, 2003). Este método aplica-se a 

produtos alimentares, como queijos feitos a partir de leite cru e alguns produtos cárneos crus, que 

aparentem ser contaminados por S. aureus. A caracterização dos estafilococos baseia-se na reacção 

coagulase positiva, mas algumas estirpes, inclusive de Staphylococcus aureus, revelam uma reacção 

muito ténue, o que pode ser confundido com outras bactérias. 

No entanto, usando testes adicionais, entre estes a sensibilidade à lisostafina, produção de 

hemolisina, de nuclease termoestável e de ácido a partir do manitol, é possível confirmar-se a 

presença deste microrganismo (ISO 6888-2, 2003). 
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Esta metodologia, em traços gerais, resume-se à pesagem, homogeneização da amostra 

seguida de diluições em Triptona Sal (TS) ou Soluto de Ringer (SR), e sementeiras por incorporação 

em camada simples com meio agar BP-RPF (Ver Figuras 3, 4, 8, 9 e 10 do Anexo I), para contagem e 

estimativa dos valores de UFC por g ou mL de amostra. (ISO 6888-2, 2003)  

2.1.1. Amostragem 

Neste trabalho reportam-se 331 amostras alimentares, analisadas no LM, mediante o 

método de contagem de Staphylococcus aureus definido pela ISO 6888-2 (ANEXOI: Procedimento 

para a contagem de estafilococos coagulase positiva pela ISO 6888-2). Entre estas amostras 

constam sopas, outros pratos prontos para consumo à base de peixe e produtos hortícolas, queijos 

curados produzidos a partir de leite cru ou de leite pasteurizado, pizas, sanduíches, entre outros. 

Estes produtos foram analisados na rotina de trabalho do LM e são provenientes quer de 

Planos Nacionais de Controlo Alimentar (PNCA), sobretudo, quer da actividade de inspecção da 

ASAE, quer do departamento de avaliação de riscos alimentares ou de requisições particulares. 

2.1.2. As Diluições Decimais e sementeiras em placas 

Em todas as etapas deve ter-se especial cuidado com a higiene das mãos e do vestuário 

utilizado pelo analista, seguindo as boas práticas laboratoriais, para assegurar que a amostra não é 

contaminada por microrganismos externos que possam estar presentes na embalagem, e assegurar 

que só o que está na amostra é contabilizado. 

O laboratório deve receber uma amostra realmente representativa do alimento em estudo 

(Patarata, 1995) e que não tenha sido danificada durante o transporte ou armazenamento. Esta, é 

pesada e preparada de acordo com as normas internacionais referentes ao produto em questão e 

que esteja em vigor. A colheita e preparação das amostras, para análise microbiológica, estão 

definidas na norma ISO 6887-5 (2010), devendo revestir-se dos máximos cuidados de assepsia. 

As diluições para análise microbiológica estão definidas na ISO 6887-1 (1999) e são feitas 

tendo em conta o produto analisado. Para produtos lácteos é usado o Soluto de Ringer. 

Tanto a preparação da primeira suspensão como as diluições decimais devem ser 

apropriadas, de modo a obter uma distribuição, tão homogénea e uniforme quanto possível dos 

microrganismos contidos na toma da amostra para análise (Figuras 5, 6, 7 e 9 do Anexo I). As 

diluições seguintes, em tubos de ensaio esterilizados, são feitas com o mesmo diluente (Poeta et 

al., 2009), conforme é descrito no Anexo I. 
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Em geral as diluições devem ser preparadas a partir da amostra, 15 minutos antes da 

análise e utilizadas para sementeira dos meios de cultura (Patarata, 1995; Viçosa et al., 2010). 

Quando não se tem uma ideia do teor microbiano do produto a analisar, deve fazer-se uma 

série de diluições até 10-4 (Patarata, 1995), que é a necessária para perfazer a 10-5 com interesse, 

sob o ponto de vista da saúde pública, de acordo com o regulamento (CE) nº 2073/2005 alterado 

pelo regulamento 1441/2007. 

Após 24 e/ou 48 horas de incubação, ao se observarem as placas de BP-RPF, as colónias 

típicas de S. aureus deverão apresentar uma reação coagulase positiva forte (Figura 7). A partir dos 

microrganismos contados na placa calcula-se o número dos estafilococos por mL ou por g, (ISO 

6888-2, 2003; ISO 7218, 2014), mediante uso de uma fórmula (Figuras 17 e 18 do Anexo I). 

2.1.3. Meio de cultura BP-RPF 

A cultura e identificação de S.aureus é relativamente fácil, tendo em conta alguns testes 

bioquímicos como o teste da termonuclease, da produção de ß-hemólise, da coagulação de plasma 

bovino e do seu crescimento em cristal violeta (Hennekinne et al., 2011). 

Outros parâmetros usados para detectar S. aureus inclui a presença de 0,5% de Cloreto de 

lítio (LiCl) ou 0,05% de telurito de potássio (K2TeO3), que actuam como componentes selectivos do 

meio de cultura Baird Parker, suplementado com RPF, usado para detecção, diferenciação e 

contagem de S. aureus (Costa, 2008), e que tornam este meio inibidor para a microbiota 

acompanhante (ISO 6888-2, 2003). A redução do telurito de potássio pelo microrganismo confere 

às colónias características, uma coloração negra (Yousef et al., 2003; Patarata, 1995; Santos, 2008) 

(Figura 7). 

Para a pesquisa de Staphylococcus spp. existem diversos meios de cultura, cada um com as 

suas particularidades, mas a metodologia usada neste trabalho recomenda o BP-RPF para 

contagem directa dos microrganismos. Este meio é uma adaptação do meio original, desenvolvido 

por um investigador com o mesmo nome, permitindo a realização da análise de forma mais 

sensível, específica e rápida, sendo reconhecido pela comunidade científica internacional. 

Dado que os estafilococos coagulase positivos transformam o fibrinogénio do plasma em 

fibrina como resultado da actividade da coagulase, este meio encurta o tempo entre o isolamento e 

a confirmação da prova de coagulase em tubos, mantendo satisfatoriamente, as contagens do 

agente (Santos, 2008). 
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O BP-RPF contém também um inibidor de tripsina, o qual evita a fibrinólise total ou parcial 

dos halos opacos formados em torno das colónias de bactérias coagulase positivas (Santos, 2008).  

É de referir que quando se testam produtos altamente contaminados como Proteus, deve 

adicionar-se também sulfametazina ao meio. 

Na figura 7 ilustram-se as colónias típicas de CPS (no caso de S. aureus ) em meio de cultura  

BP-RPF 

 
Figura 7 – Colónias típicas de Staphylococcus aureus (CPS) em meio de cultivo BP+RPF 

(adaptado de https://www.google.pt/search?q=baird+parker+RPF+Agar) 

 
2.1.4. Contagem geral de colónias 

 

 

Entende-se por Contagem de estafilococcus coagulase positiva, a determinação do número 

de estafilococos SCP encontrados por mililitro ou por grama de amostra. 

Após suficiente período de incubação contam-se as colónias típicas em cada placa (ISO 

6888-2, 2003) (Ver ponto nº 1.1.2.6 e 1.1.2.7 do ANEXO I). 

É de notar que podem aparecer colónias de Proteus nas placas, no início da incubação e 

assemelhar-se às colónias de estafilococos coagulase positivas. Contudo, ao fim de 48 h de 

incubação, podem ter a aparência de uma cultura espalhada, mais ou menos acastanhada que os 

permite distinguir dos estafilococos (ISO 6888-2, 2003), pelo que a contagem é mais “fiável” ao fim 

deste período, apesar de ser comum a coalescência dos halos de precipitação dos SCP ao fim deste 

período. 

https://www.google.pt/search?q=baird+parker+RPF+Agar
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2.1.5. Protocolo geral de contagem de S. aureus 

 
Apresenta-se de seguida e de forma esquemática, o método de contagem de estafilococos 

coagulase positiva: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Esquema 1 - Protocolo geral de contagem de S. aureus 

 

10 g amostra +90 mL Triptona Sal (TS)/ Sol. Ringer (SR) 

 

Transferência de 1 ml para tubos com 9 ml de TS 

Plaqueamento das diluições anteriores em meio agar 

BP+RPF 

Incubação a 37°C, até 48 horas 

Diluições decimais sucessivas em tubos 

Observação e contagem das UFC de S. aureus 

Expressão dos resultados de acordo com a ISO 6888-2 
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2.2.Pesquisa de enterotoxinas estafilocócicas 

O diagnóstico conclusivo de uma intoxicação alimentar baseia-se não só na contagem 

elevada de estafilococos coagulase positivos em meios de cultura como o Baird Parker- RPF, 

como também na pesquisa e detecção de enterotoxinas estafilocócicas, por técnicas 

imunoenzimáticas ou por métodos moleculares que detectem genes que codificam as SEs 

(Hennekinne et al., 2011; Ostyn et al., 2011). 

A aplicação de métodos de pesquisa de enterotoxinas visa a protecção do consumidor 

(Ostyn et al., 2011), pelo que se as SEs forem detectadas em 25 g do alimento testado, este é 

considerado inseguro ou potencialmente perigoso e deve ser retirado do mercado. 

O maior problema na detecção da enterotoxina estafilocócica é a pequena quantidade 

que é encontrada nos alimentos implicados nos surtos de intoxicação alimentar (Santana et 

al., 2010). 

Há 80 anos, a caracterização das toxinfecções estafilocócicas baseavam-se 

unicamente na contagem de microrganismos, até porque só eram conhecidas cinco 

enterotoxinas (Hennekinne et al., 2010). Contudo, como nem todas as estirpes são 

enterotoxinogénicas, a evidenciação da enterotoxina e a diferenciação das estirpes 

toxinogénicas de S. aureus é essencial e impõe-se, especialmente, no momento de inquéritos 

e controlos epidemiológicos (Hennekinne et al, 2011; Lacasse, 1995) como parte de um 

sistema de vigilância adequado (Fueyo et al., 2000). 

A presença de enterotoxinas é comummente descrita em produtos alimentares que 

requerem manipulação durante o seu processamento (Sospedra et al., 2012), pois mesmo 

que tenha havido esterilização da bactéria, a actividade biológica das toxinas mantém-se 

inalterada. A quantidade de enterotoxinas que pode estar num alimento pode ser mínima 

(50 ng), no entanto, nos alimentos que estão na origem de surtos de toxinfecção alimentar, a 

presença destas oscila entre 1 e 5mg/g ou mL de alimento (Lombard et al., 1996). 

Existem várias técnicas que permitem detectar enterotoxinas como as SEs. Entre elas, 

os imunoensaios, que se fundamentam no uso de anticorpos (Lamaita et al., 2005), existindo 

vários Kits comerciais para o efeito. A exemplo, existe o SET-RPLA da Oxoid (que distingue 4 

SEs) e o VIDAS SET 2 da bioMérieux (Gómez et al., 2007), este último usado neste trabalho, 

de acordo com a regulamentação vigente. São métodos simples, rápidos e altamente 
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sensíveis, embora também tenham algumas limitações e desvantagens, como se descreverá 

mais adiante. 

O método VIDAS SET2 não distingue as enterotoxinas entre si (Gómez et al., 2007), apenas 

as detecta configurando o resultado como positivo ou negativo para a detecção de SEs 

estafilocócicas, após a sua extracção e concentração (Lombard et al., 1996), daí que, por indicação 

de muitos autores, se passasse a usar a combinação de imunoensaios e detecção específica de 

genes de SEs em SCP, por PCR (Polimerase Chain Reaction) (Ostyn et al., 2011). 

É de referir que as técnicas moleculares como PCR são mais sensíveis, específicas e rápidas 

(Santana et al., 2010), em relação aos métodos clássicos, e têm ganho uma importância crescente 

no controlo da higiene e segurança alimentar, acabando por ser uma alternativa altamente fiável 

para a detecção dos genes das SEs (Gómez et al., 2007). Mas apesar destas vantagens, não é 

possível, por este método, a diferenciação entre células viáveis e inviáveis, pelo que um resultado 

positivo para a presença de um microrganismo não significa necessariamente a presença de 

microrganismos viáveis produtores de SEs numa dada amostra de alimento (Santana et al., 2010), 

até porque o seu ADN pode ter sido destruído. Por outro lado, mesmo em situações em que os 

microrganismos estejam inviáveis, é possível encontrar-se enterotoxinas que não se destroem nos 

mesmos intervalos de temperatura ou pH, por exemplo, que os agentes que as produzem. 

2.2.1. Amostragem 

Para a implementação do método EURL de pesquisa de enterotoxinas estafilocócicas foram 

efectuados 41 testes, quer a amostras de queijo, quer a amostras provenientes do PHE. Duas destas 

ST (Staphylococcal enterotoxin) (08 e 09) e uma amostra tipo S (amostra Standard do PHE (Public 

Health England), contendo S. aureus identificada como S01 foram ainda submetidas, 

paralelamente, ao VIDAS SET2 e ao método EURL, como se se tratassem de matrizes do trabalho de 

rotina do LM (assinaladas com (*) na tabela 14). 

As amostras de queijo analisadas para a pesquisa de enterotoxinas foram escolhidas 

aleatoriamente, aproveitando-se amostras anteriormente submetidas a outro tipo de análise e 

controlo microbiano no LM, perfazendo um total de trinta e oito unidades de queijo, testadas entre 

Julho e Outubro de 2014, período em que foi possível a concretização desta parte específica deste 

trabalho. 

Entre estas amostras encontram-se: 
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1-Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 

produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura. 

2-Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 

produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura. 

3-Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 

cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura. 

4-Queijo curado de mistura de leites de vaca e cabra, produzido a partir de leite 

pasteurizado. 

5-Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 

produzido a partir de leite pasteurizado. 

6-Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e mole, 

produzido a partir de leite pasteurizado. 

7-Queijo curado de leite de vaca, produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico 

de baixa temperatura. 

a)  Ensaios com amostras de queijo não contaminadas  

Inicialmente, o método de pesquisa de enterotoxinas, usado neste trabalho, foi testado em 

amostras de queijo não contaminadas para se apurar o resultado quanto à presença de 

enterotoxinas. 

Na verdade, a maior parte das amostras de queijo foram testadas em duplicado, pesando-

se uma porção de 25 g contaminada e uma outra de igual quantidade, não contaminada.  

b) Ensaios com amostras de queijo contaminadas 

Neste trabalho procedeu-se à contaminação artificial das amostras com suspensões de 

enterotoxinas previamente conhecidas, provenientes do SAES (Staphylococcus aureus enterotoxine 

scheme) do PHE (Public Health England): enterotoxinas A, C, D, E e B & D. 

c) Ensaios com amostras interlaboratoriais 

Foram ainda efectuados testes em amostras de ensaios interlaboratoriais provenientes do 

SAES (Staphylococcus aureus enterotoxin scheme) do PHE, as ST, tendo em vista a implementação 
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do método de Pesquisa de Enterotoxinas (Ver Anexo II - Procedimento da Pesquisa de 

Enterotoxinas Estafilocócicas –EURL) regulamentado pela União Europeia, no LM). 

Todas as STs (Identificadas pela numeração de 01 a 09, na tabela 14) foram processadas de 

acordo com as instruções do PHE e com o método preconizado pela bioMérieux, conforme se 

resume no fluxograma do Anexo IV: Procedimento PHE-bioMérieux para detecção das ST nos 

ensaios interlaboratoriais (SAES). 

Relativamente aos ensaios interlaboratoriais, foram efectuados 10, no total: 9 amostras de 

enterotoxinas estafilocócicas e uma amostra standard para contagem de Staphylococcus aureus 

(tabela 14). 

É de referir também que as STs, previamente testadas e conhecidas, foram usadas como 

controlo positivo dos ensaios efectuados no VIDAS SET2. Para controlo negativo, recorreu-se à água 

destilada utilizada na diluição das amostras aquando de cada análise. 

O tipo de SEs descritos na tabela 15, foi facultado pelo PHE e não determinado no LM. 

d)  Ensaios de amostras sujeitas a variações de pH  

Algumas das amostras artificialmente contaminadas, foram ainda sujeitas a variações de 

pH, por forma a determinar a sua influência no resultado final da análise, ou seja na recuperação 

das enterotoxinas. 

Assim, do total de amostras processadas por este método, nove sofreram variações de pH, 

abaixo e/ou acima do intervalo regulamentado, cujos valores se assinalam na tabela 16.  

2.2.2. Implementação do método de detecção de enterotoxina estafilocócica 

Como já se mencionou neste trabalho, quando os níveis de microrganismos excedem os 105 

ufc/g/mL em qualquer produto, ou se um alimento é suspeito de ter causado uma intoxicação de 

natureza estafilocócica, deve proceder-se à pesquisa de enterotoxinas (Bolton, 2009; Hennekinne 

et al., 2011; Reg. CE 2073/2005; Reg. CE. 1441/2007; Ostyn et al., 2011). 

Esta pesquisa pode ser feita a partir da amostra alimentar ou a partir da estirpe de 

Staphylococcus spp. isolada. 

O método EURL, seguido neste trabalho, para detecção de enterotoxinas estafilocócicas 

(SEA até SEE) abrange alimentos como o leite e produtos lácteos, no quadro do Regulamento 

Europeu (CE) 2073/2005 e todos os tipos de matrizes alimentares (quer contenham leite ou não) 
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em casos de toxinfecções alimentares de origem estafilocócica, assim como nos controlos 

epidemiológicos. 

2.2.2.1. Descrição do método clássico 

O procedimento compreende três passos, pela seguinte ordem (Ver procedimento no 

Anexo II - Procedimento da Pesquisa de Enterotoxinas Estafilocócicas –EURL) (Ostyn et al., 2009):  

a) – Extracção, mediante uma fase de acidificação e outra de neutralização, seguidas de 

centrifugação; 

b) - Concentração, mediante um processo de diálise; 

c)- Detecção, através de um kit imuno-enzimático denominado VIDAS SET2 (bioMérieux) 

(Ostyn et al., 2009). 

As enterotoxinas estafilocócicas podem não estar devidamente homogeneizadas na 

amostra, pelo que é recomendável após a pesagem e diluição da amostra em água destilada, o uso 

de um homogeneizador (liquidificador ou stomacher durante 1 min.) (Figura 9 do Anexo II) seguido 

de agitação durante 30 minutos (Figura 4 do Anexo II), para que as toxinas se difundam na água e 

sejam recuperadas após duas centrifugações, no sobrenadante (Figura 7 do Anexo II). 

Muitos métodos foram testados, mas só o método da extracção seguido de concentração 

por diálise, foi aprovado pela União Europeia para detectar SEs em produtos alimentares 

(Hennekinne et al., 2010; Hennekinne et al., 2011). 

 

a)  - Extracção 

Até serem processadas, as amostras devem ser armazenadas a uma temperatura de  

5° ± 3°C no frigorífico e estarem completamente descongeladas antes do início da extracção. 

Esta fase, de extracção, compreende dois passos, considerados “críticos” e a “base do 

trabalho”: a acidificação e a neutralização com ácido clorídrico (HCL1 N ou 5N) e hidróxido de sódio 

(NaOH), respectivamente, seguidas, cada uma destas etapas, de centrifugação. 

Durante a acidificação e neutralização da amostra, e de modo a manter as enterotoxinas 

íntegras, deve recorrer-se a um medidor de pH calibrado (Figura 9 do Anexo II). 
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Após cada centrifugação da amostra deve verificar-se o pH do sobrenadante que deve ser 

>3 e < 4,5 para a acidificação e < 9 para a neutralização. Se tal não ocorrer, deve recolher-se uma 

nova amostra de 25 g e recomeçar todo o processo desde o início. 

Esta fase aquosa do sobrenadante é concentrada de um dia para outro por um processo de 

diálise (ANSES, 2010) à qual se segue a confirmação imunoenzimática. 

b)  - Concentração por Diálise 

Seja qual for o método de detecção utilizado, e devido à baixa quantidade de SEs presentes 

nos alimentos, é determinante que se concentre o extracto da amostra antes da realização do 

teste. 

Por diálise entende-se o processo de extracção dos produtos residuais e do excesso de água 

de um corpo, separado de uma solução de concentração por uma membrana semi-permeável por 

forma a igualar as concentrações das duas soluções (http://pt.wikipedia.org) 

Nesta etapa utiliza-se uma membrana de diálise transparente de celulose (Figura 14 e 25 do 

Anexo II) que não tem carga fixa e não absorve a maioria dos solutos, no entanto possui umas 

ligações transversais que actuam como poros o que permite a passagem de pequenas moléculas de 

soluto através da membrana.  

Estas membranas são flexíveis e resistentes a químicos e a altas temperaturas. 

A membrana é fechada e submersa num recipiente (Figura 22 do Anexo II), contendo a 

solução de Polietilenoglicol (solução PEG) para permitir que o extracto seja concentrado 

“overnight” a 5 ± 3°C (Figura 23 do Anexo II). Se o extracto não estiver suficientemente 

concentrado, pode colocar-se a solução PEG por mais tempo ou então adicionar mais PEG em pó. 

Se o extracto concentrado for analisado num prazo de 48 h, deve ser armazenado a uma 

temperatura de 5 ± 3°C, caso contrário, deve ser congelado a ≤ 18°C. 

c)  - Recuperação do Extracto 

Esta recuperação é feita com uma solução de diluição, o Tampão Fosfato Salino (solução 

PBS) no caso do extracto do concentrado conter leite ou produtos lácteos. Noutros produtos, é 

usada água de osmose para este fim. 

http://pt.wikipedia.org/
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Durante este passo, é aconselhável que se friccionem as partes internas da membrana, uma 

contra a outra, massajando o concentrado com os dedos de modo a recuperar o máximo de 

enterotoxinas (Figura 25 e 26 do Anexo II). 

É de salientar que se o peso inicial da amostra a ser testada for inferior a 25 g, como no 

caso de amostras provenientes de intoxicações, tem de se ter em atenção que a relação final entre 

o extracto concentrado e o peso da porção de amostra a testar, deve ser de  1:5. 

Segue-se a etapa final por um método imunoenzimático regulamentado na UE, o 

Ridascreen® ou o VIDAS SET2 (Ostyn et al., 2011). Se o método imuno-enzimático for o VIDAS SET2, 

como é o nosso caso, o ensaio deve ser realizado de imediato após a extracção (ANSES, 2010). 

2.2.3.Método imuno-enzimático - Vidas SET2 

Todas as amostras destes ensaios foram testadas utilizando o VIDAS SET2 quanto à 

presença ou ausência de enterotoxinas 

Trata-se de um método directo de screening de produtos alimentares para sete toxinas, 

que permite a detecção de toxinas de estafilococos pelo método ELFA (Enzyme Linked Fluorescent 

Assay) com o aparelho da família VIDAS® (Figura 27 do Anexo II). Após o processo de extracção, os 

resultados são obtidos em 80 minutos. 

2.2.3.1. Princípio do teste 

Os métodos mais comummente utilizados na deteção de SEs nos alimentos são os 

imunológicos, baseados no uso de anticorpos monoclonais e policlonais anti-enterotoxinas 

(Hennekinne et al., 2010). 

Comercialmente, existem kits disponíveis no mercado (Figura 27 do Anexo II) para 

detecção rápida e automática de enterotoxinas estafilocócicas. 

Este tipo de técnica tem algumas desvantagens devido à matriz e a outras 

interferências, pelo que se impõe a continuidade dos métodos standard de quantificação de 

S. aureus, na caracterização de uma TIA estafilocócica. 

Na tabela 11 enuncia-se a sensibilidade de algumas das enterotoxinas utilizadas na 

contaminação de amostras, neste trabalho. 
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Tabela 11 - Sensibilidade de detecção de enterotoxinas em função da sua concentração, no 

VIDAS SET2 (VIDAS® Staph. Enterotoxina II, bioMérieux, 2008) * 

 
 

Toxinas 

 

Concentração de toxina (ng de toxina por g/mL de produto) 

0,1 0,25 0,5 1,0 

SEA 75% 93% 100% - 

SEB 80% 98% 100% - 

SEC2 - 84% 95% 100% 

SED - 48% 82% 95% 

SEE - 66% 93% 100% 

*Testado em 280 matrizes 

 

O teste VIDAS SET2 contém cones SPR® (Figura 8) de utilização única, que serve tanto de 

fase sólida como de suporte de pipetagem. O interior do cone é revestido de anticorpos anti-

enterotoxinas adsorvidos na superfície. Os outros reagentes da reacção imunológica estão prontos 

a ser usados na barrete. 

O aparelho realiza todas as etapas do teste automaticamente, constituídas por uma 

sucessão de ciclos de aspiração e dispensa dos reagentes do Kit. 

Uma parte do extracto de alimento é colocada na barrete (Figura 8). Os antigénios 

presentes vão fixar-se aos anticorpos anti-enterotoxinas do interior do cone. 

As etapas de lavagem eliminam os componentes não fixados e em seguida, os anticorpos 

conjugados marcados com fosfatase alcalina são aspirados e vão fixar-se às enterotoxinas 

estafilocócicas, já fixadas aos anticorpos da parede do cone. Seguem-se novas etapas de lavagem 

que eliminam o conjugado não fixado. 

Durante a etapa final de revelação, o substracto (4- Metil-umbeliferil fosfato) é aspirado e 

dispensado pelo cone; a enzima do conjugado catalisa a reacção de hidrólise deste substracto num 

produto (4- Metil-umbeliferona) cuja fluorescência emitida é medida a 450 nm. 

Cada resultado é interpretado como positivo ou negativo (ver Tabela 12) (VIDAS® Staph. 

Enterotoxina II, bioMérieux, 2008; ANSES, 2010). 
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Figura 8 – Barrete e cone SPR®do Kit imunoenzimático (adaptado de 

http://www.bioMérieux.com) 

2.2.3.2. Interpretação dos resultados 

 
A interpretação dos resultados rege-se pelos seguintes valores teste: 

Tabela. 12- Interpretação dos resultados no VIDAS SET2 

Valor do teste Interpretação 

<0,13 Negativo 

≥0,13 Positivo 

 
Um resultado com um valor teste inferior ao valor limiar indica uma amostra que não 

contém enterotoxinas ou que contém uma concentração de toxinas inferior ao limite de deteção. 

Um resultado com um valor teste superior ou igual ao valor limiar indica uma amostra 

contaminada com enterotoxinas. 

2.2.3.3.Limitações do teste 

2.2.3.3.1. Devido à matriz 

O teste VIDAS SET2 foi avaliado em inúmeros produtos alimentares, como leite, queijos, 

carne crua ou cozida, charcutaria, produtos do mar, vegetais, entre outros. 

http://www.biomérieux.com/
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No entanto, como este teste é utilizado directamente no produto alimentar, podem 

excepcionalmente produzir-se interferências não imunológicas ligadas à matriz, como é o caso de 

produtos crus com uma concentração elevada de fosfatase alcalina endógena. 

Estas dificuldades podem ser encontradas durante a análise de matrizes específicas, como 

carnes cruas, sobretudo na fase de concentração por diálise, daí que se impõe que a fase de 

extracção seja rigorosamente cumprida, dado que a mais pequena alteração pode conduzir a falsos 

resultados (ANSES, 2010). 

2.2.3.3.2. Outras interferências no teste 

 

É de ressalvar também que a detecção de enterotoxinas por via imunológica tem algumas 

desvantagens. Por exemplo podem ocorrer reações cruzadas com enterotoxinas não específicas, 

dado que os alimentos podem conter outros microrganismos, além de Staphylococcus spp.  

Outras interferências são atribuídas a enzimas endógenas (Hennekinne et al., 2010; Ostyn 

et al., 2011): 

- Fosfatase alcalina: usualmente presente em queijos e produtos lácteos. Pode ser 

necessário desnaturá-la previamente à aplicação do teste, mediante um tratamento térmico, caso 

se suspeite da sua interferência aquando de um resultado positivo, sobretudo em amostras de leite 

cru. No entanto, este tratamento pode conduzir a uma perda de actividade serológica das 

enterotoxinas, pelo que não é recomendável em caso de resultados negativos. 

Se uma amostra for positiva e se suspeite da interferência desta enzima submete-se a 

amostra a novo teste imunoenzimático (Figuras 31 e 32 do Anexo II). 

- Lactoperoxidase: a sua resistência a um pH 3 e o seu peso molecular, podem explicar o 

facto de não ser destruída durante o processo de extracção.  

Se se suspeitar de interferências atribuíveis ao VIDAS SET2, é sempre de se ponderar a 

realização com outro método de detecção como o Ridascreen ®SET Total kit, também referenciado 

pelo EURL (ANSES, 2010; Ostyn et al., 2011). 

2.2.3.3.3. Limite de detecção sobre a toxina purificada 

As toxinas A,B,C1,C2,C3,D e E são todas detectadas com uma concentração ≥ 0,25ng/mL 

(VIDAS® Staph enterotoxin II,bioMérieux, 2008). 
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2.3 - Precauções e descontaminação 

As toxinas estafilocócicas são prejudiciais, se deglutidas, inaladas ou absorvidas através da 

pele, e o teste VIDAS SET2 contém reagentes irritantes para os olhos, vias respiratórias e pele, daí 

que seja recomendável o uso de luvas durante todo este processo, roupa adequada e óculos 

(ANSES, 2010). 

Os reagentes devem ser eliminados com o lixo contaminado, para ser incinerado. 

Outro material contaminado deve ser descontaminado durante pelo menos 2 horas numa 

solução de hipoclorito a 1,8% (ANSES, 2010) (Figura 33 do Anexo II). 

No caso de toxinfecção por enterotoxina SEB a descontaminação ao equipamento, roupa 

ou outros objectos é efectiva com hipoclorito de sódio a 0,5% (uma parte de lixívia doméstica 

diluída em nove partes de água) (ADHS, 2004). 
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2.4.- Protocolo Geral da Pesquisa de Enterotoxinas 

 
No esquema 2 sintetiza-se o método de pesquisa de enterotoxinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 2 – Protocolo geral da Pesquisa de Enterotoxinas 

 

  

25 g amostra +40 mL água destilada 

 

Ajustar o pH a 3,5-4,0 

 

Ajustar o pH a 7,4-7,6 

 

Centrifugar 15 min a 3130 g 

 

Centrifugar 15 min a 3130 g 

 

Concentração mediante diálise “overnight” a 5°C±3 

 

VIDAS SET2, 80 min. 
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V – Resultados e discussão 

1 - Contagem de estafilococos coagulase positiva 

Os resultados das contagens em 331 amostras de alimentos analisados, na rotina do LM, 

encontram-se discriminados na tabela 13, assim como os respectivos resultados obtidos nas 

análises efectuadas. 

Os resultados são apresentados tendo em conta o teor bacteriano nas diluições decimais 

efectuadas e consequente apreciação da qualidade microbiológica das amostras, em concordância 

com a legislação em vigor. 

O tipo de amostras analisadas em maior número neste período foram pratos pré-

cozinhados ou prontos para consumo seja à base de carne, de peixe, de produtos hortícolas ou 

sopas diversas, perfazendo 180 amostras (54,3 % do total). Neste total também se incluem 25,6 % 

(85 amostras) de queijos curados ou frescos, de cabra ou vaca, produzidos a partir de leite cru, 

pasteurizado ou com tratamento térmico de baixa temperatura, e ainda queijos de soja. 

A exemplo, dentro do grupo de amostras alimentares prontas para consumo a diversidade 

das mesmas varia desde sopas diabéticas, de legumes a canjas, entre outros. Nos produtos à base 

de peixe, foram analisados sushi de salmão, camarão, atum, robalo ou de outra natureza 

ictiológica; pratos como arroz de marisco, abrótea cozida com salada, red fish assado com 

esparguete e molho, legumes, entre outros. Nos pratos à base de carne, foram pesquisados 

microrganismos em amostras como arroz de pato, carne assada com massa, fiambre, 

hambúrgueres e frango assado com esparguete. 

A par dos produtos mencionados, também os de pastelaria e sobremesas como o arroz 

doce e pudim de ovos foram sujeito à análise de contagem de Staphylococcus aureus, embora em 

menor número comparativamente aos restantes. 

Na tabela 13, apresentam-se os resultados relativos a essas análises e o grau de apreciação 

quanto à sua qualidade microbiológica, tendo em conta as diluições decimais onde se expressaram 

esses resultados. 
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Tabela 13 - Resultados obtidos nas contagens de S. aureus em amostras alimentares no período compreendido 

entre Abril de 2013 e Outubro de 2014, pelo Método ISO 6888-2:1999, nas respectivas diluições decimais. 

 

 

Tipo de Amostra 

 

Nº de 

amostras 

analisadas 

 

Qualidade microbiológica 

das amostras  

<102ufc/g ≥102 ≤104ufc/g > 104ufc/g 

 

Satisfatório 

Não  

Satisfatório 

Inaceitável/ 

Perigo 

Sopas prontas para consumo 12 12 0 0 

Pratos prontos para consumo à base de carne refrigerados 3 3 0 0 

Pratos prontos para consumo à base de produtos hortícolas refrigerados 3 3 0 0 

Pratos prontos para consumo à base de peixe refrigerados 57 57 0 0 

Pratos prontos para consumo à base de produtos hortícolas refrigerados 1 1 0 0 

Outros pratos prontos para consumo (incluindo sanduíches) refrigerados 45 45 0 0 

Outros pratos prontos para consumo (incluindo piza congelada) congelados 7 7 0 0 

Pratos prontos para consumo à base de peixe, crustáceos e moluscos refrigerados 1 0 1 0 

Outros produtos prontos para consumo 16 15 0 1 

Pratos pré-cozinhados à base de peixe refrigerados 20 20 0 0 

Outros pratos pré-cozinhados (incluindo piza congelada) congelados 5 5 0 0 

Outros pratos pré-cozinhados refrigerados 10 10 0 0 

Produtos de pastelaria frescos com ovos pasteurizados  1 1 0 0 

Outros produtos de pastelaria, frescos 3 3 0 0 

Fiambre de porco, da pá fatiado 1 1 0 0 

Bacalhau 1 1 0 0 

Outros preparados de carne destinados a ser consumidos cozinhados 3 3 0 0 

Hambúrguer de vaca 1 1 0 0 

Queijo fresco de leite de cabra, produzido a partir de leite cru ou  

com tratamento térmico de baixa temperatura 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

Queijo fresco de leite de cabra, produzido a partir de leite pasteurizado 30 30 0 0 

Queijo fresco de leite de vaca, produzido a partir de leite pasteurizado 25 25 0 0 

Queijo curado de leite de ovelha, produzido a partir de 

 leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 

20 

 

20 

 

0 

 

0 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e mole,  

produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

Outros (n.e) 1 1 0 0 

Pratos pré-cozinhados à base de carne congelados 5 5 0 0 

Sandes de queijo fresco 5 5 0 0 

Sandes de frango 15 15 0 0 

Sandes de pasta de atum 5 5 0 0 

Sandes de frango grelhado 5 5 0 0 

Sandes de delícias do mar 5 5 0 0 

Sandes de Atum 5 5 0 0 

Sandes de pasta de delícias do mar 5 5 0 0 

Sandes de pasta de frango 5 5 0 0 

 
Nº Total de amostras 

 
331 

 
229 

 
1 

 
1 
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Estes resultados são apreciados de acordo com a legislação em vigor e também face aos 

valores guia emitidos pelo INSA (Tabela 10), publicados por Santos et al. (2005). Constata-se que 

99,4% (329 amostras) dos alimentos testados têm apreciação satisfatória no que concerne à sua 

qualidade microbiológica e que apenas 0,6 % (2 amostras) manifestaram valores que podem 

configurar numa apreciação não satisfatória ou mesmo de potencial perigo microbiológico (Gráfico 

1). 

No Gráfico 1 sintetizam-se os resultados obtidos pelo método de contagem de 

Staphylococcus aureus quanto à sua Qualidade Microbiológica. 

 

Gráfico 1 – Resultados da apreciação da Qualidade Microbiológica das amostras analisadas 

No entanto, de acordo com a legislação em vigor, todos os produtos analisados que 

constam na tabela 13 obtiveram resultados de qualidade microbiológica Satisfatória. A maioria dos 

resultados situou-se abaixo de 102 ufc/g. 

O produto que apresenta um resultado na contagem de 102 ufc/g é Não Satisfatório, se 

atendermos aos limites dos valores guia já mencionados na tabela 10. Tratava-se de um prato 

pronto para consumo, à base de peixe (neste caso particular, de “sushi”). 

Esta categoria de produto não está contemplada nos produtos alimentares abrangidos pelo 

Regulamento (CE) 2073/2005, logo não foi feita qualquer menção a alguma apreciação no boletim 

de resultados. Por outro lado, esta era uma amostra de conjunto, de cinco unidades e as restantes 

quatro não apresentavam quaisquer resultados de SCP. 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 62 
 

O produto pronto para consumo, assinalado na tabela de resultados, teve origem numa 

reclamação particular, apresentou um resultado superior a 104ufc (no caso em concreto o resultado 

da contagem foi de 9X105), o que considerando mais uma vez os valores de orientação resultantes 

da investigação de Santos et al., (2005), em mais de mil matrizes alimentares, se aprecia como Não 

satisfatório e, inclusive, representando um potencial perigo para a saúde pública. 

É de atentar que nesta amostra, que manifestou uma contagem de SCP mais elevada, pode 

ser favorecida a produção de enterotoxinas, sob condições ambientais adequadas, tornando-se 

ainda necessário esclarecer se esta contaminação se deveu a falhas na aplicação de boas práticas 

de higiene (Lacasse, 1995; Ostyn et al., 2011). 

No entanto, e mais uma vez, este produto não está contemplado pelo Regulamento (CE) 

2073/2005 pelo que, sob a perspectiva legal, não se pode fazer qualquer apreciação relativamente 

a este resultado aquando da emissão do boletim de ensaio. 

Ainda relativamente ao resultado, este é passível de análise, uma vez que resultou de uma 

requisição de um cliente particular que se queixou de perturbação gastrointestinal após o seu 

consumo e estabeleceu uma relação directa entre a sintomatologia e a ingestão do produto. 

Porém, tal relação não pode nem deve ser estabelecida desta forma, até porque se 

desconhece, neste caso, se o alimento foi devidamente armazenado, depois de comprado, por 

exemplo, ou ainda se foi convenientemente manipulado, descongelado e cozinhado. 

É de vincar que o parâmetro de quantificação de S. aureus está omisso na legislação em 

vigor, no que concerne, sobretudo, ao processo de fabrico, de muitos dos produtos analisados na 

rotina dos laboratórios, nomeadamente no LM. 
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2.- Detecção de Enterotoxinas Estafilocócicas 

2.1 – Amostras de ensaios interlaboratoriais do PHE 

Nas tabelas 15, 16 e 17 apresentam-se os resultados dos testes de detecção de 

enterotoxinas efectuados em produtos lácteos, no caso concreto deste trabalho, em amostras de 

queijo. Os resultados apresentados decorreram de ensaios efectuados entre Março e Outubro de 

2014, perfazendo um total de 48 amostras analisadas, entre STs e amostras de queijo. 

Na Tabela 14 apresentam-se os resultados da pesquisa de enterotoxinas efectuada a 

amostras do PHE. 

Tabela 14- Resultados da pesquisa de enterotoxinas entre Setembro de 2013 e 

Outubro de 2014 em amostras de ensaios interlaboratoriais da PHE  

 
 

Identificação da amostra (*) 
 

 
 

Número de 
amostras 

 
Resultado VIDAS SET2 

 

 
Negativo 

 
Positivo 

 
ST01 
 

 
1 

 
 

 
Grupo A (SEA) 
 

 
ST02 
 

 
1 

 
- 

 
Grupo B e D (SEB e SED) 

 
ST03 
 

 
1 

 
- 

 
Grupo C (SEC) 

 
ST04 
 

 
1 

 
- 

 
Grupo D (SED) 

 
ST05 
 

 
1 

 
- 

 
Grupo B (SEB) 

 
ST06 
 

 
1 

 
- 

 
Grupo C (SEC) 

 
ST07 
 

 
1 

 
- 

 
Grupo E (SEE) 

 
ST08 * 

 

 
1 

 
1 

 
- 

 
ST09 * 
 

 
1 

 
- 

 
Grupo D (SED) 

 
S01 * 
 

 
1 

 
1 

 
_ 

 
Nº Total de amostras 

 
10 

 

 
2 
 

 
8 

 
 (*) – Amostra submetida a dois métodos de pesquisa de enterotoxinas: VIDAS SET2, bioMérieux, e Método de extracção 

e concentração de referência europeia EURL, seguido de detecção com VIDAS SET2 
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Relativamente às ST, 88,8% (8 amostras de STs) foram positivas. Na ST08, que representa 

11,1 % do total das STs, não foi detectada a presença de qualquer enterotoxina estafilocócica. O 

ensaio S01, em que previamente se sabia conter uma contagem de 102UFC/g de SCP 

(nomeadamente S. aureus), tendo sido processado pelo método de referência europeu EURL, como 

uma amostra de rotina, também se revelou negativo à presença de enterotoxinas, o que nos leva a 

pressupor que as estirpes coagulase positivas presentes nesta amostra não seriam 

enterotoxinogénicas ou estariam numa concentração baixa e não detectável pelo VIDAS SET2. 

2.2. Amostras de queijos contaminados artificialmente com ST ou não contaminados 

Na tabela 15 apresentam-se os resultados da pesquisa de SEs, efectuada a amostras de 

queijo contaminadas artificialmente e a amostras não contaminadas. 

Tabela 15- Resultados da pesquisa de enterotoxinas entre Julho e Outubro de 2014 

em queijos contaminados artificialmente com STs ou não contaminados  

Identificação das amostras 
 

 
Número de amostras 

testadas 

Resultado VIDAS SET2 

Negativo Positivo 

 
Contaminadas 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-
dura e mole, produzido a partir de leite pasteurizado  

3 2 1 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-
dura e mole, produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de 
baixa temperatura. 

8 0 8 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e cabra, produzido a partir de 
leite pasteurizado. 

1 0 1 

Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e 
mole, produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa 
temperatura. 

4 0 4 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e 
mole, produzido a partir de leite pasteurizado. 

5 2 3 

Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a 
partir de leite crú ou com tratamento térmico de baixa temperatura.  

5 1 4 

26 5 21 

Não contaminadas  
 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-
dura e mole, produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de 
baixa temperatura  

2 2  
0 
 

Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e 
mole, produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa 
temperatura. 

3 3  
0 
 

Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a 
partir de leite crú ou com tratamento térmico de baixa temperatura.  

2 2  
0 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-
dura e mole, produzido a partir de leite pasteurizado. 

1 1  
0 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e cabra, produzido a partir de 
leite pasteurizado. 

1 1  
0 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e 
mole, produzido a partir de leite pasteurizado. 

3 3  
0 

 
12 

 
12 

 
0 

 
 Total de amostras 
 

 
38 

 
17 

 
21 
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Gráfico 2 - Resultados das amostras contaminadas testadas 

 
Das 38 amostras analisadas por este método, cinco não estiveram em conformidade com o 

resultado esperado, o que perfaz 13,2 % do total de amostras. Porém, os restantes 86,8 % das 

amostras contaminadas resultaram na recuperação das STs pelo método aplicado. 

O resultado não esperado e obtido nas tcinco amostras referidas, expressou-se como 

“negativo”, porém tratavam-se de amostras contaminadas com STs previamente testadas, o que 

faria pressupor que o resultado fosse “positivo” para a presença de enterotoxinas estafilocócicas. 

2.3 - Amostras com variações de pH aplicadas no ensaio 

Na avaliação prática do comportamento deste método, sujeitou-se ainda um determinado 

número de amostras contaminadas com STs (23,7 % do total de testes efectuados) a variações de 

pH cujos valores, fora dos intervalos recomendados pela metodologia de referência europeia, se 

indicam na tabela 16. 

Sendo o pH um dos pontos críticos deste método, dado que a produção de enterotoxinas 

ocorre maioritariamente num intervalo compreendido entre 4 e 9,6 (ver tabela 3), procedeu-se a 

estas alterações para melhor se avaliar e compreender até que ponto estas são determinantes no 

resultado final. 

Na tabela 16 enunciam-se os resultados da pesquisa de enterotoxinas em amostras de 

queijos contaminados artificialmente com STs, submetidas a um pH fora dos limites 

regulamentados. 

Negativo

Positivo

Resultados das Amostras Contaminadas 
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Tabela 16 - Resultados da pesquisa de enterotoxinas entre Julho de 2014 e Outubro 

de 2014 em amostras de queijos contaminados artificialmente com ST, sujeitas a um pH fora 

dos limites regulamentados 

 
 

Identificação da amostra contaminada com 
ST 

 

 
 

Nº de 
amostras 

 
 

Alteração de pH aplicado no ensaio 

 
Resultado VIDAS SET2 

 

 
pH<3 

 
pH>9 

 
Negativo 

 
Positivo 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e 
cabra, não especificado, produzido a partir 
de leite pasteurizado. 

 
1 

 
2,9 

 
_ 

 
0 

 
1 

 
Queijo curado de mistura de leites de ovelha 
e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com 
tratamento térmico de baixa temperatura  

 
 

2 

 
- 

 

 
10,1 

 

 
0 

 
1 

 
2,9 

 

 
_ 

 
_ 

 
1 

 
 
 
Queijo curado de mistura de leites de vaca, 
ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado. 

 
 
 
 

3 

 
2,8 

 

 
10,2 

 
0 

 
1 

 
2,8 

 

 
_ 

 
_ 

 
1 

 
2,8 

 

 
9,9 

 
- 

 
1 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e 
ovelha, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado. 

 
 

2 

 
2,75a) 

 

 
10,3a) 

 
 
 

2 

 
 
 

0  
- 
 

 
10,1b) 

 
Queijo curado de leite de ovelha, de pasta 
semi-dura e mole, produzido a partir de leite 
crú ou com tratamento térmico de baixa 
temperatura. 

 
 

1 

 
 

2,3 
 

 
 

10,3 

 
 

- 

 
 

1 

 
Nº Total de amostras testadas 
 

 
9 

 
2 

 
7 

a)Amostra contaminada com 0,1 ml de ST (SEB+SED); b) amostra contaminada com 0,5 ml de ST (SED) 

Duas das amostras (23,3 %) submetidas a alterações de pH não obtiveram os resultados 

esperados, ou seja foram negativas, mesmo tendo sido previamente contaminadas com 

enterotoxinas. 

Os factos que poderão estar associados a estes resultados poderão relacionar-se com a 

quantidade de inóculo adicionado, o qual poderia não conter a concentração mínima de detecção 

de enterotoxinas, em ng, pelo método VIDAS SET2. Numa destas amostras a) foi adicionado 0,1 ml 

de ST02 (SEB e SED) tendo sido submetida tanto a acidificação como a alcalinização fora dos 

intervalos regulamentados. Noutra amostra b) adicionou-se 0,5 ml de ST09 (SED), sendo sujeita a 

um pH alcalino superior ao recomendado. 
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Estes resultados podem ainda dever-se ao tipo de enterotoxina inoculada na amostra, dado 

que algumas não são detectáveis em concentrações muito baixas ou ainda com grandes variações 

de pH, o que pode ter inviabilizado a recuperação da enterotoxina, pela sua destruição. 

A SED, por exemplo, que é a enterotoxina mais comum em produtos lácteos, não é 

detectada a concentrações inferiores a 0,25 ng/g o que pode justificar que pela pequena 

quantidade inoculada na amostra, esta não tenha sido recuperada. Por outro lado, a SEB e a SED 

são mais sensíveis a pHs alcalinos (Ostyn et al., 2009; Santana et al., 2010), e no primeiro caso, 

estendeu-se o valor até 10,3, levando, provavelmente, à desnaturação proteica. 

A segunda amostra b) cujo resultado não foi o esperado, ou seja expresso como 

“negativo”, foi contaminada com 0,5 mL de SED, na fase de diluição, e sujeita a pH de 

alcalinização de 10,1, o que também pode tê-la desnaturado devido à sua sensibilidade a pHs 

alcalinos, como se referiu acima. 

No entanto, nas nove amostras sujeitas a variações de pH, o método revelou-se 

eficaz em 77,7% das mesmas, o que vai ao encontro da conhecida ácido-resistência das SEs, 

na generalidade. Ou seja, o pH nestas 7 amostras parece não ter tido grande influência, 

tendo em conta os resultados apresentados, fazendo-se a recuperação das enterotoxinas na 

grande maioria das amostras contaminadas. No entanto, em 23,3 % das amostras testadas 

nestas condições, essa recuperação não foi eficaz, o que preconiza a importância do 

cumprimento dos intervalos de pH regulamentados neste método. 

As enterotoxinas não foram destruídas pelas variações de pH em 7 amostras 

contaminadas, o que vem comprovar também o largo espectro de pH em que estas não 

ficam inactivas, o que também pode significar que, mesmo que tenha ocorrido alguma 

desnaturação proteica, havia enterotoxina em quantidades tão elevadas na maioria das 

amostras que esta foi recuperável, mesmo assim. 

O gráfico 3 ilustra que a maioria das amostras contaminadas testadas, nestas 

condições de pH, revelaram um resultado positivo. 
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Gráfico 3 - Resultados da pesquisa de SEs em amostras contaminadas sujeitas a 

variações de pH. 

 
Os resultados dos testes efectuados a amostras de queijo e a ensaios 

interlaboratoriais, neste trabalho, expressam-se como “Positivo” ou “Negativo” para a 

presença ou ausência de SEs, respectivamente, consoante o Valor Teste (VT) do VIDAS SET2, 

da bioMérieux, são expressos nas tabelas 16 e 17. 

Neste trabalho, que perfez um total de 41 testes realizados pelo método EURL, 29,2% 

dos mesmos (12 testes) foram efectuados em porções de amostras de queijo não 

contaminadas. Verificou-se que a totalidade das amostras não contaminadas e testadas por 

este método expressaram um Valor Teste <13, ou seja não continham enterotoxinas, ou se as 

continham, era numa concentração baixa e inferior ao limite de detecção. Este grupo de 

amostras foi sujeito a valores de pH que se inseriam no intervalo regulamentado pelo 

método de referência (ver tabela 1 do Anexo III – Resultados da Implementação do Método 

de Pesquisa de Enterotoxinas no LM-DRAL-ASAE). 

O Valor Teste (VT), quando ≥0,13 indica uma amostra que contém uma concentração 

de enterotoxinas igual ou superior ao limite de detecção. 

Na tabela 17 apresentam-se os resultados VT das amostras. 

 

Positivo

Negativo

Resultados da pesquisa de SEs em amostras 
contaminadas sujeitas a variações de pH, fora dos 

valores regulamentados 
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Tabela 17 - Resultados VT das amostras Contaminadas analisadas pelo método de detecção VIDAS SET2 

 
 

Nº 

 
 

Tipo de amostra 

 
 

Contaminação  

 
Resultado VIDAS SET2 

 
VT 

 
Neg./Pos 

 
1 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado 

 
2,5 mL SEB e 

SED m) 

 
0,14 

 
Positivo 

 
2 

Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 
crú ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
2,5 mL SEm) 

 
0,15 

 
Positivo 

 
3 

Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 
crú ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
2,5 mL SEa) b) m) 

 
0,13 

 
Positivo 

 
4 

Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 
crú ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
2 mL SECd) 

 
1,49 

 
Positivo 

 
5 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e cabra,, produzido a partir de leite 
pasteurizado 

 
2 mL SEAd) 

 
2,45 

 
Positivo 

 
6 

Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
2 mL SEC d) 

 
1,71 

 
Positivo 

 
7 

Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
2 mL SECd) a) 

 
2,00 

 
Positivo 

 
8 

Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
2 mL SEE d) 

2,27  
Positivo 

 
9 

Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
2 mL SEE d) b) 

 
2,19 

 
Positivo 

 
10 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado 

 
1,5 mL SEB e 

SED m) 

 
0,18 

 
Positivo 

 
11 

Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado 

 
1,5 mL SEB e 

SED m) a) b) 

 
0,05 

 
Negativo 

 
12 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
1 mL SEB e  
SED d) ) b) a) 

 
0,12 

 
Negativo 

 
13 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
1 mL SEB e  

SED m) 

 
0,15 

 
Positivo 

 
14 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
1 mL SEEd) a) b) 

 
1,65 

 
Positivo 

 
15 

Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 
crú ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
1 mL SEB e  

SED d) 

 
0,49 

 
Positivo 

 
16 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa tempreatura 

 
1,0 mL SEm) 

 
1,89 

 
Positivo 

 
17 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado 

 
0,5 mL SEC d) 

 
0,32 

 
Positivo 

 
18 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado 

 
0,5 mL SEC d) a 

 
0,29 

 
Positivo 

 
19 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite pasteurizado 

 
0,5 mL SEC d) b) 

 
0,31 

 
Positivo 

 
20 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
0,5 mL SEEd) a) 

 
1,11 

 
Positivo 

 
21 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa tempreatura 

 
0,5 mL SEDb) d) 

 
0,11 

 
Negativo 

 
22 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
0,25 mL SEEd) 

 
0,60 

 
Positivo 

 
23 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
0,1 mL SEB e 

SEDd) 

 
0,04 

 
Negativo 

 
24 

Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 
cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
0,1 mL SEBe 

SEDd) 

 
0,11 

 
Negativo 

 
25 

Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

 
0,1 mL SEEd) 

 
0,20 

 
Positivo 

26 Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, 
produzido a partir de leite cru ou com tratamento térmico de baixa tempreatura 

 
0,1 mL SEDd) 

 
0,30 

 
Positivo 

a) Acidificação <3 ; b) Neutralização> 9 ; d) Contaminação na diluição ; m) Contaminação na matriz 
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Do total de 26 amostras contaminadas, 80,7 % (21 amostras) demonstraram que a 

recuperação das enterotoxinas ocorreu conforme o esperado para este método. Em 

contrapartida, em 19,3 % (5 amostras) dos testes efectuados, o resultado não evidenciou a 

presença de enterotoxinas, mesmo tratando-se de amostras contaminadas. 

Em 9 dessas amostras contaminadas com diferentes quantidades de SEs (4 amostras 

com 0,5 mL; 2 amostras com 1 mL; 2 amostras com 2 mL e 1 amostra com 2,5 mL), na própria 

matriz do alimento ou já na fase de diluição da amostra com água destilada, efectuaram-se 

acidificações e/ou neutralizações para além dos limites definidos e regulamentados (ver 

tabela 5 do Anexo III – Resultados da Implementação do Método de Pesquisa de 

Enterotoxinas no LM-DRAL-ASAE) e verificou-se que em 77,7 % (7 amostras) o resultado 

demonstrou ter havido uma boa recuperação das enterotoxinas pelo método a implementar. 

Numa das amostras contaminadas, cujo intervalo de valores de pH foi cumprido 

(amostra nº 23 da tabela 15), a contaminação foi feita com 0,1 mL na fase da diluição, com 

SEB &SED. O mesmo sucedeu com a amostra nº 24, sob as mesmas condições, também 

negativa, ao contrário do que seria de supor no resultado do VIDAS SET2. 

Como já se mencionou, possivelmente a concentração de SEs nesta quantidade era 

inferior ao limite de detecção, o que se agrava no caso da SED que não é detectada abaixo de 

0,25 ng/g. 

A amostra nº 12 da mesma tabela, que também obteve um resultado negativo ao 

contrário do que era expectável, foi sujeita a variações de pH para além do regulamentado 

(<3 e >9), tendo o valor da acidificação sido 2,7 e o da neutralização atingido 10,3 (tabela 5 

do Anexo III) ou seja, seria demasiado alcalino para o desenvolvimento da enterotoxina B e 

D. 

A amostra nº 11 foi contaminada na matriz com 1,5 mL de SEB&SED. Também, neste 

caso, não se obteve um resultado em conformidade com o esperado e pressupõe-se que isso 

se deva ao facto da amostra ter sido inoculada num determinado ponto que não foi sujeito a 

análise, pela deficiente homogeneização da amostra. 

Se atendermos ao facto de que as amostras não são homogéneas, pode dar-se o caso 

de a amostra de 25 g recolhida não representar a totalidade do produto em questão. 

A amostra nº 21 da mesma tabela foi contaminada com 0,5 mL de SED, enterotoxina 

sensível a pHs alcalinos, não revelando um resultado positivo, conforme seria esperado. 
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Por outro lado, na interpretação destes resultados, há que ter em conta que a 

sensibilidade para a detecção de enterotoxinas difere em vários métodos. 

No gráfico 4 ilustram-se os resultados dos VT do Vidas SET 2 das amostras 

contaminadas com enterotoxinas e submetidas ao método EURL. 

 
 

Gráfico 4 – Resultado do valor Teste –VIDAS SET2- em amostras Contaminadas. 

 
Três das amostras do PHE (tabela 14 e 18) foram paralelamente analisadas, quer de 

acordo com as instruções do PHE e da bioMérieux, para o VIDAS SET2, quer de acordo com 

método de referência europeu. O resultado obtido em ambos os métodos foi concordante, o 

que mais uma vez comprova a eficácia do procedimento EURL na recuperação e detecção das 

SEs. 

Uma das ST (identificada como ST08 na tabela 18) foi negativa para a pesquisa de 

enterotoxinas, ao contrário da ST09 onde foi detectada enterotoxina D (identificada pelo 

PHE). 

Na amostra standard (S01), não foi detectada a presença de SEs, apesar de esta 

conter S. aureus, cujo desenvolvimento foi bem expresso em placas de BP-RFP e com uma 

contagem de 3,7X102 UFC. Este último resultado conduz-nos a duas possibilidades de 

interpretação. Uma, é de que a quantidade de microrganismos seria baixa, e mesmo que se 

VT Vidas SET2 em amostras Contaminadas com SEs 

VT ≥0,13  

VT <13
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tratasse de uma estirpe enterotoxinogénica não produziu SEs em quantidade suficiente capaz 

de ser detectada pelo VIDAS SET2, embora este seja capaz de detectar concentrações muito 

baixas. A segunda hipótese é de que a estirpe, mesmo sendo coagulase positiva, não é uma 

estirpe enterotoxinogénica. 

Na tabela 18 apresentam-se os resultados dos VT referentes às amostras de ensaios 

interlaboratoriais do PHE, sujeitas ao Método EURL para pesquisa de enterotoxinas. 

 

Tabela 18 - Resultados VT (Valor Teste) das amostras de ensaios interlaboratoriais 

analisadas pelo método de detecção VIDAS SET2 

 
 
 

Numeração das  
Amostras 

 
 
 

Tipo de amostra 
 

 
 

Contaminação (C)/ 
Não contaminação (NC) 

 
Resultado VIDAS SET2 

 

 
VT 

 
Negativo / 

Positivo  
 

 
1 
 

 
ST08 

 
- 

 
0,00 

 
Negativo 

 
2 

 
ST09 
 

 
- 

 
2,03 

 
Positivo 

 
3 
 

 
SO1 

 
- 

 
0,00 

 
Negativo 

 

É de referir ainda que a concentração destas amostras do SEAS é desconhecida, não tendo o 

PHE fornecido qualquer informação a propósito. No entanto, no LM, testou-se a ST07 e a ST09 

(tabela 14), fazendo várias diluições até à diluição 10-4, procedendo, a partir destas, à respectiva 

detecção com o método VIDAS SET2. As enterotoxinas usadas na contaminação das amostras, 

apresentaram um resultado positivo até à diluição 10-2. Este resultado faz pressupor que a 

concentração da enterotoxina ST é de aproximadamente 25 ng, em 100 mL de amostra. 

 

Neste trabalho, foram efectuados 41 testes pelo método EURL, a 41 amostras do total de 48 

analisadas neste trabalho (12 amostras não contaminadas, 26 amostras contaminadas com 

enterotoxinas e 3 ensaios interlaboratoriais, conforme resulta do somatório das tabelas 16, 17 e 18). 

 
 

Total de testes efectuados pelo método ANSES 
 

 
41 

 

  



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 73 
 

VI – Conclusão 

Conforme foi mencionado ao longo deste trabalho, muitos estudos internacionais 

confirmam que esta é a toxinfecção alimentar mais comum em todo o mundo, resultante da 

ingestão de SEs produzidas nos alimentos por estirpes de Staphylococcus, sobretudo os coagulase 

positivos (SCP) e, ocasionalmente, os coagulase negativos (SCN), daí a importância de que os 

métodos de enumeração de microrganismos e detecção das enterotoxinas sejam acreditados e de 

referência. 

Vários estudos apontam para uma alta incidência de Staphylococcus em queijos, o que os 

pode classificar como impróprios para consumo pela determinação de níveis de S. aureus 

superiores ao permitido pela legislação em vigor, daí que o controlo e monitorização destes 

alimentos seja de alto interesse para a protecção da saúde pública, quer seja mediante a contagem 

dos microrganismos e/ou detecção das suas enterotoxinas. 

As amostras de queijo analisadas para contagem de S. aureus, e cujos resultados foram 

apreciados para este trabalho, representaram 25,7 % do total de amostras analisadas, e obtiveram 

uma apreciação de Qualidade Microbiológica Satisfatória, de acordo coma Legislação em vigor. 

Na verdade, a maioria das amostras analisadas e reportadas neste trabalho (329 das 331 

amostras) obtiveram resultados satisfatórios quanto à sua qualidade microbiológica. Igual resultado 

obteve Santos et al., (2005) quando testou milhares de alimentos quanto à sua qualidade 

microbiológica, por forma a definir Valores Guia para aceitação ou rejeição dos produtos para 

consumo. Neste trabalho, só uma amostra evidenciou uma contagem superior ao limite, a partir do 

qual há um potencial risco de toxinfecção e uma outra foi apreciada como tendo qualidade 

microbiológica Não Satisfatória, de acordo com Santos et al., (2005). 

As 38 amostras testadas para a pesquisa de enterotoxinas neste trabalho revelaram-se 

100% negativas em 12 amostras, quando não contaminadas, e 80,7 % positivas (21 amostras) 

quando contaminadas (26 amostras). 

Portanto, os resultados foram satisfatórios, à luz da legislação vigente, para as amostras de 

queijo testadas e não sujeitas a contaminação artificial, dado que as enterotoxinas estavam 

ausentes. 

Por outro lado, as amostras contaminadas com SEs, previamente conhecidas, revelaram 

resultados positivos e concordantes com o previsto em 80,7 %, o que pressupõe uma correcta 

implementação do método EURL. 
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O método de pesquisa de enterotoxinas EURL implementado no LM mostrou-se rápido, 

sensível e específico para a pesquisa e detecção de enterotoxinas. Na prática, e tendo em conta os 

resultados obtidos, revelou-se funcional e eficaz na detecção de enterotoxinas em amostras 

artificialmente contaminadas com diferentes quantidades de STs, mesmo quando sujeitas a 

variações de pH fora dos intervalos regulamentados. Nestas condições, a enterotoxina inoculada foi 

recuperada em 77,7 % das amostras contaminadas. Conclui-se que, face a esta limitação, se reforça 

a necessidade de cumprir escrupulosamente o protocolo regulamentado para o método, de modo a 

assegurar a detecção da enterotoxina. 

Do total de testes efectuados para este trabalho, com o método EURL, 86,4 % das amostras 

apresentaram resultados em conformidade com o que era esperado. 

Assim, o método EURL para pesquisa de SEs pode ser usado neste laboratório no controlo 

da produção de queijos e de outros alimentos, e quando se obtiverem resultados cuja contagem 

exceda 105 UFC de SCP por grama ou por mililitro de alimento. 

Por outro lado, visto que é suficiente uma quantidade em torno de 100 a 200 ng de 

enterotoxinas para causar sintomas, este método pode ser usado para investigar surtos de 

toxinfecção alimentar, dado que se pode obter o resultado num espaço de tempo relativamente 

curto. 

A par da implementação de metodologia para controlo e despiste das toxinfecções 

estafilocócicas, considera-se oportuna a revisão da própria legislação, nomeadamente no que 

concerne à omissão de regulamentação da pesquisa de estafilococos em alguns alimentos, e não só 

em produtos lácteos e seus derivados ou produtos de pescado, pelo que as autoridades 

competentes devem ter um papel activo no processo de prevenção das TIAs. 

Na verdade, há ausência de programas de educação e formação em segurança alimentar 

dirigidos à população, o que contribui para as estatísticas das toxinfecções, pois a maioria dos 

consumidores desconhece os requisitos necessários para a correcta manipulação e armazenamento 

dos alimentos, além de não possuírem informações sobre os riscos e perigos associados aos 

alimentos contaminados. 

  



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 75 
 

VII – Bibliografia 

1. AFNOR. (2009) First Draft proposal and CRL method Staphylococcal enterotoxins; Microbial 

contamination; CEN; Association Française de Normalisation. 

2. ANSES; European Union- Reference laboratory for Coagulase Positive Staphylococci; 

Maisons- Alfort Laboratory for Food Safety.(2010)  Detection of staphylococcal enterotoxins 

types SEA to SEE in all types of food matrices; European screening method of the EU-RL for “ 

coagulase positive Staphylococci, includind Staphylococcus aureus”; September. 

3. Araújo, M.; Santos, M.; Fernandes, I.; Sol, M.; Cruz, I. V.; Novais, M. R. ; Santos, M. I. S.; 

Moita, M.L.S. ; Saraiva, M.; Cunha, M. I.C.; Gomes, C. ; Barahona, M. J.; Alves, P. & Tenreiro, 

R.; “ Contagerm de Estafilococcus coagulase positiva- Estudo comparativo das metodologias 

constantes nas normas ISO 6888-1 e ISO 6888-2. 

4. Argudin, Maria Ángeles; Mendonza, Maria Carmen & Rodicio, Maria Rosario (2010) “Food 

Poisoning and Staphylococcus aureus enterotoxins”; toxins journal 2:1751-1773. 

5. Arizona department of Health Services; Division of Public Health Services; Office of Public 

Health Emergency Preparedness and response (2004) “Staphtlococcal Enterotoxin B - 

Bioterrorism Agent Profiles for health Care Workers”; Page 51-53;August. 

6. Atanassova, Viktoria; meindl, Alexandra & Ring, Christian (2001) “Prevalence of 

Staphylococcus aureus and staphylococcal enterotoxins in raw pork and uncooked smoked 

ham- a comparison of classical culturing detection and RFLP-PCR”; International Journal of 

Food Microbiology; January. 

7. Bachert, C.; Gevaert, P. & Cauwenberge, P. Van (2000) “Staphylococcus aureus enterotoxins: 

a key in airway disease?”; Allergy: 57:480-487. 

8. Baird-parker base for RPF/Agar; V6 – 04/08/11; BIO-RAD; págs 1-3. www.foodscience.bio-

rad.fr 

9. Bennet, Reginald W. & Hait, Jennifer M. (2011) BAM: Staphylococcal Enterotoxins: Micro-

slide Double Diffusion and ELISA- based Methods; Bacteriological Analytical Manual; Chapter 

13; March. 

10. Bianchi, D.M.; Gallina S. ; Bellio, A. ; Chiesa, F. & Decastelli L.(2014) “Enterotoxin gene 

profiles of Staphylococcus aureus isolated from milk and dairy products”; Letters in Applied 

Microbiology; 58 (2):190-6. 

11. Bio-Rad; “Food Science catalog”; pág. 22 e 36. 

12. Bio-Rad; Microbiology Manual; Baird parker RFP Agar. Págs. 5-8. 

13. Bio-Rad; Suplemento RPF; Bula. 

http://www.foodscience.bio-rad.fr/
http://www.foodscience.bio-rad.fr/


A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 76 
 

14. Bolton, D. (2009) Guidelines for Assessing the Microbiological Safety of Ready-to-Eat Foods 

Placed on the Market; Health Protection Agency. 

15. Borges, Maria de Fatima; Nassu, Renata Tieko; Pereira, José Luiz; Andrade, Ana paula 

Colares & Kuaye, Arnaldo Yoshiteru. ( 2007); Perfil de contaminação por Stapphylococcus e 

suas enterotoxinas e monitorização das condições de hygiene emu ma linha de produção de 

queijo de coalho; Ciência Rural, Santa maria, v. 38, n5, p. 1431-1438, Agosto. 

16. Bradley, G. Stiles & Krakauer, Teresa (2005) Clinical Microbiology Newsletter; Staphylococcal 

Enterotoxins: a Purging Experience in Review, Part II; December. 

17. Bradley, G. Stiles & Krakauer, Teresa. (2005) Clinical Microbiology Newsletter; 

Staphylococcal Enterotoxins: a Purging Experience in Review, Part I; December. 

18. Calhau, Maria Antónia (2014); “Toxinfecções alimentares, um problema de saúde pública”; 

Boletim Epidemiológico OBSERVAÇÕES - Nº 7 Janeiro-Março. 

19. Castro, M. M. de M. V. & IARIA, S. T. (1984) Staphylococcus aureus enterotoxigénico no 

vestíbulo nasal de manipuladores de alimentos em cozinhas de hospitais do município de 

João Pessoa, PB, Brasil. Rev. Saúde pública., S. Paulo. 

20. Chiang, yu-Cheng, liao,wan-Wen; fan, Chin-Ming; Pai, Wan-Yu; Chiou, Chien-Shun& Tsen, 

hau-yang.(2008) PCR detection of Staphylococcal enterotoxins (SEs) N,O,P,Q,R, U, and survey 

of SE types in Staphylococcus aureus isolates from food-poisoning cases in Taiwan; Science 

Direct; International Journal of Food Microbiology 121, 66-73. 

21. Correia, C. B; Coelho, A.S; Maia, C; Bonito, C. C.; Sousa, I; Toscano, M.M; Furtado, R.; Santos, 

S.D; Viegas, S; Lopes, T.T; Saraiva, M.& Calhau, M.A. (2013) “Investigação de toxinfecções 

alimentares (2008-2011) ”; Boletim Epidemiológico OBSERVAÇÕES- Nº 6 Outubro-

Dezembro. 

22. Costa, Cíntia Daniela Rodrigues da Silva (2008); Importância de staphylococcus spp. 

Produtores de enterotoxinas em alimentos; Monografia pós-graduação em Microbiologia; 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

23. Costa, Sofia Maria Mourão Marques Dos Santos. (2008) Caracterização fenotípica de uma 

estirpe de S. aureus exposta a brometo de etídio; Dissertação para obtenção do grau de 

mestre em Microbiologia Médica; Universidade Nova de Lisboa. 

24. Derzelle, Sylviane; Dilasser, Françoise; Duquenne, Manon & Deperrois, Véronique. (2009) 

Differential temporal expression of the staphylococcal enterotoxins genes during cell growth; 

Food Microbiology Journal 26, 896-904; ELSEVIER. 

25. Dinges, Martin M.; Schlievert, Paul M Orwin. & Patrick M. (2000) “Enterotoxins of 

Staphylococcus aureus”; Clinical Microbiology Reviews; 13 (1):16-34. 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 77 
 

26. EFSA (2009); Journal 993; Assessment of public Health significance of meticilin resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) in animals and foods; Scientific Opinion of the Panel 

Biological Hazards; Question No EFSA-Q-2008-300; Adopted on 5 March. 

27. EN ISO 6887-1. (1999) Microbiology of food and animal feeding stuffs. Preparation of test 

samples, inicial suspension and decimal dilutions for microbiological examination. Part 1: 

General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions. 

28. EN ISO 6887-2. (2003) Microbiology of food and animal feeding stuffs. Preparation of test 

samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination. Part 2: 

Specific rules for the preparation of meat and meat products. 

29. EN ISO 6887-3.(2003) Microbiology of food and animal feeding stuffs. Preparation of test 

samples, inicial suspension and decimal dilutions for microbiological examination. Part 3: 

Specific rules for the preparation of fish and fish products. 

30. EN ISO 6887-5. (2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs. Preparation of test 

samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination. Part 5: 

Specific rules for the preparation of milk and milk products. 

31. F. Achón, Fabrizio; P. Cabral, Leilah & L. Walde, Jeanette (2012); “ Portación nasal de 

Staphylococcus aureus en manipuladores de aliemntos del Mercado Nº 4 de Asunción, 

Paraguay”; Revista Anacem, Vol 6 Nº 1: 14:17 

32. Falcão, Manuela Celeste (2009) Importância dos sistemas de efluxo na resistência às 

fluoroquinolonas em S. aureus; Dissertação para obtenção do grau de mestre em 

Microbiologia Médica; Universidade Nova de Lisboa. 

33. Frazier, W. C. & Westhoff, D. C. (1985) Microbiologia de los alimentos; Editorial Acribia, S. A. 

34. Fueyo, J. M.; Martín,M.C.; González-Hevia, M. A. & Mendonza, M. C.(2000) “Enterotoxin 

production and DNA fingerprinting in Staphylococcus aureus isolated from humana and food 

samples. Reactions between genetic types and enterotoxins; International Journal of Food 

Microbiology; December. 

35. Furtado, Rosália; Coelho, Anabela; Belo Correia, Cristina; Saraiva, Margarida; Cunha, Isabel 

Campos & Calhau, Maria Antónia (2014) “Enterotoxinas estafilocócicas em géneros 

alimentícios”; Departamento de Alimentação e Nutrição, INSA; Boletim Epidemiológico 

OBSERVAÇÕES – Junho – Agosto: Págs. 48-50. 

36. Gaspar, Carlos Alexandre Vieira (2013) “Avaliação de perigos Microbiológicos em produtos 

da pesca, importado- Posto de Inspecção fronteiriço do Porto de Lisboa” ; Dissertação de 

Mestrado integrado em Medicina veterinária; FMV – Universidade técnica de Lisboa. 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 78 
 

37. Gómez, Carolina; Pinal, Leticia; Franco, Julio; Carrillo, Juan Manuel& Ramírez, Jesús. (2007) “ 

Indentification of Staphylococcus aureus strains negative for enterotoxins A, B and C isolated 

from bovine mastitis in México”; Veterinary immunology and immunopathology; February. 

38. Heneine, Luíz Guilherme Dias; Campos, Patrícia Cota; Lobato, Juliana & Carmo, Luis Simeão; 

“Imunoensaio para detecção de toxinas estafilocócicas em alimentos Lácteos”. 

39. Hennekinne, Jacques-Antoine; , Anne-Laure & Dragacci, Sylviane (2011) Staphylococcus 

aureus and its food poisoning toxins: characterization and outbreak investigation; FEMS; 

Europeen Union; Published by Blackwell Publishing ltd. 

40. Hennekinne, Jacques-Antoine; Ostyn, Annick; Guillier, Florence; Herbin, Sabine;; prufer, 

Anne-Laure & Dragacci, Sylviane.(2010) ”How should Staphyloccal Food poisoning outbreaks 

be characterized”?; Toxins; ISSN 2072-6651; www.mdpi.com/journal/toxins;  

41. http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDB_1uns_EBI.jpg 

42. http://lib.sytu.edu.cn/ASM/121-Introduce.htm 

43. http://pt.wikipedia.org/wiki/Capsaicina 

44. http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1lise  

45. Http://scienceblogs.com.br/meiodecultura/2010/01/o-tal-meio-de-cultura/ 

46. http://www.bacteriainphotos.com/staphylococcus_aureus_colonies_on_baird_parker_agar 

47. http://www.biomerieux.pt  

48. http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-29383707/staphylococcus-

aureus-bacteria-grampositive-cocci-lm-x500?popup=1 

49. http://www.manualmerck.net/?id=149&cn=1182 

50. http://www.oxoid.com/UK/blue/prod_detail/prod_detail.asp?pr=TD0900&org=153&c=UK 

51. https://www.fishersci.com/ecomm/servlet/fsproductdetail_10652_14260193_-1_0 

52. https://www.google.pt/search?q=baird+parker+agar&tbm 

53. https://www.merckmillipore.com/PT/en/product/Polyethylene-glycol-20000,MDA_C... 

54. http://virus.usual.es/web/demo_microali/enterotoxina/set.htmL  

55. Hu, Shou-Kui; Liu, Shi-yun; Hu, Wan-Fu; Zheng, Tian-li & Xu, Jian-Guo (2013) “ Molecular 

biological characteristics of Staphylococcus aureus isolated from food”; Eur Foods Res 

Technol 236: 285:-291. 

56. ISO 6888-1. (2003)“Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for 

the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other 

species – Technique using Baird- Parker agar médium.” Amendment 1. 

http://www.mdpi.com/journal/toxins
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDB_1uns_EBI.jpg
http://lib.sytu.edu.cn/ASM/121-Introduce.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capsaicina
http://www.bacteriainphotos.com/staphylococcus_aureus_colonies_on_baird_parker_agar
http://www.biomerieux.pt/
http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-29383707/staphylococcus-aureus-bacteria-grampositive-cocci-lm-x500?popup=1
http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-29383707/staphylococcus-aureus-bacteria-grampositive-cocci-lm-x500?popup=1
http://www.oxoid.com/UK/blue/prod_detail/prod_detail.asp?pr=TD0900&org=153&c=UK
https://www.fishersci.com/ecomm/servlet/fsproductdetail_10652_14260193_-1_0
https://www.google.pt/search?q=baird+parker+agar&tbm
https://www.merckmillipore.com/PT/en/product/Polyethylene-glycol-20000,MDA_C
http://virus.usual.es/web/demo_microali/enterotoxina/set.html


A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 79 
 

57. ISO 6888-2. (2003) “Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for 

the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other 

species – Technique using rabbit plasma fibrinogen agar médium”.Amendment 1. 

58. ISO 7218:2007 (2013) “Microbiology of food and animal feeding stuffs – General 

requirements and guidance for microbiolgical examinations” – Amendment 1. 

59. James, M. Jay (1994) Microbiologia moderna de los alimentos; Editorial Acribia, S. A., 3ª 

edição. 

60. Jarraud, Sophie; Peyrat, Marie Alix; Tristan, Anne; Bes, Michéle; Mougel, Christophe; 

Etienne, Jerome; Vandenesch, François; Bonneville, Marc & Lina, Gerard (2001) “A Highly 

prevalence Operon of Enterotoxin gene, Forms a Putative Nursery of Sperantigens in 

Staphylococcus aureus”; Journal of Immunology; 166:669-677. 

61. .Johnson, H.M.; Russel, J.K. & Pontzer, C.H.;(1991); “Staphylococcal enterotoxina microbial 

superantigens”; The FASEB Journal vol.5 no. 12 2706-2712; Setembro. 

62. Johnson, W M ; Tyler, S D; Ewan, E P; Ashton, F E; Pollard, D R & Rozee, K R. (1991) “ 

Detection of genes for enterotoxins, exfoliative toxins, and toxic shock syndrome toxin 1 in 

Staphylococcus aureus by the polymerase chain reaction”; Journal of Clinical 

Microbiology;29(3):426. 

63. Jones, C L & Khan, S A. (1986) “Nucleotide sequence of the enterotoxina B gene from 

Staphylococcus aureus. Journal of Bacteriology, 166 (1):29. 

64. Lacasse, D. (1995) Introduction à la Microbiologie Alimentaire; Les editions Saint 

Martin.França. 

65. Lamaita, H.C. Cerqueira, M.M.O.P.; Carmo, L.S.; Santos, D.A.; Penna, C.F.A.M.& Souza, 

M.R.(2005) “ Contagem de Staphylococcus sp. e detecção de enterotoxinas estafilocócicas e 

toxina da síndrome do choque tóxico em amostras de leite cru refrigerado”. ; Arquivo 

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia v.57 n.5; Belo Horizonte; Outubro. 

66. Lombard, Armando Bécquer; Mota de la Garza, Lidya & Ortiz, César Lara (1996); Importancia 

de la detección de enterotxinas estafilocócicas; Revista Cubana Aliment Nutr; 10(2) Instituto 

de Nutrición e Higiene de los Alimentos. 

67. Mehrotra, Manisha; Wang, Gehua &Johnson, Wendy M.(2000) “Multiplex PCR for Detection 

of Genes for Staphylococcus aureus Enterotoxins, Exfoliative Toxins, Toxic Shock Syndrome 

Toxin 1, and Methicillin Resistance” ; Journal of Clinical Microbiology; 38(3):1032. 

68. Ministere de L`agriculture et de la peche; Direction generale de Làlimentation; Servide de la 

qualite alimentaire et des actions veterinaires et phytosanitaires sous-direction de l`hyginee 

alimentaire (1999); Note de service; “Techniques de detéction et dìdentification des 

enterotoxines staphylococciques dans les produits laitiers”; Anexe I. 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 80 
 

69. Ministere de L`agriculture et de la peche; Direction generale de Làlimentation; Servide de la 

qualite alimentaire et des actions veterinaires et phytosanitaires sous-direction de l`hyginee 

alimentaire (2009) Note de service; “Recherche des enterotoxines staphylococciqques de 

type SEA à SEE dans les produits laitiers”; Anexe I. 

70. Noor-Azira, A. M. ; Mohammad-Faid, A. R. ; Shuhaimi, M. ; Syafinaz, A. N. ; Hamat, R. A. & 

Malina, O.(2012) “ Staphylococcus aureus in Food and nares of Food handlers in Kuala Pilah, 

Malaysia”; Pertanika Journals Trop. Agric. Sci. 35(4):853-862. 

71. Norma Portuguesa – NP 2079. (1989) Regras gerais para análise microbiológica. 

72. Norma Portuguesa – NP 3005. (1985) Preparação das diluições para análise microbiológica. 

73. Norma Portuguesa- NP 2260. (1986) Regras gerais para pesquisa de staphylococcus aureus. 

74. Norma Portuguesa -NP 4129. (1994) Regras gerais para a elaboração de critérios de 

apreciação dos resultados de análises microbiológicas. 

75. Norma Portuguesa- NP 4400-2 (2002) Regras gerais para a contagem de Estafilococos 

coagulase positiva (Staphylococcus aureus e outras espécies).Técnica sem confirmação de 

colónias Parte 2. Método corrente. 

76. NP 1828 (1982) – Microbiologia alimentar. Colheita de amostras para análise 

microbiológica. 

77. NP 1829. (1982) Microbiologia alimentar. Preparação da amostra para análise 

microbiológica. 

78. O`Hehir, Robin E. & Lamb, Jonathan R. (1990) “Induction of specific clonal anergy in human T 

lymphocytes by Staphylococcus aureus enterotoxins”; Medical sciences, November; vol. 

87:.8884-8888. 

79. Oliveira, Ana Beatriz Almeida; Capalonga, Roberta; Silveira, Joice trindade; Tondo, Eduardo 

Cesar & Cardoso, Marisa Ribeiro de Itapema. (2012) “ Avaliação da presença de 

microrganismos indicadores higiénico-sanitários em alimentos servidos em escolas públicas 

de Porto Alegre, Brasil”. 

80. Ortega, Elena; Abriouel, Hikmate; Lucas, Rosario & Gálvez, Antonio (2010) “Multiple roles of 

Staphylococcus aureus Enterotoxins: Pathogenecity, Superantigenic Activity, and Correlation 

to Antibiotic Resistance”; toxins journal 2: 2117-2131. 

81. Ostyn, A; Buyser, M L De; Guillier,F; Groult,J; Félix,B; Salah,S; Delmas,G &Hennekinne, J A 

(2009) First evidence of a food poisoning outbreak due to staphylococcal enterotoxin type E; 

www.eurosurveillence.org ; France. 

82. Ostyn, A; Buyser, M L De; Guillier,F; Groult,J; Félix,B; Salah,S; Delmas,G. & Hennekinne, J A. 

(2011) Intra-laboratory validation of the Ridascreen® SET Total kit for detecting 

http://www.eurosurveillence.org/


A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 81 
 

staphylococcal enterotoxins SEA to SEE in cheese; Letters in Aplied Microbiology 52, 468-

474. 

83. Ostyn,A; Buyser, M L De; Guillier,F; Groult,J; Félix,B; Salah,S; Delmas,G. & Hennekinne, J.A. 

(2011) Benefits of the combined use of immunological-and PCR-Based Methods for 

determination of Staphylococcal Enterotoxin Food Safety criteria in cheeses; Food Anal. 

Methods; Springer Science+Business Media, LLC. 

84. Patarata, Luís Avelino da Silva Coutinho (1995) “Avaliação de parâmetros de conservação 

(actividade da água e pH) e pesquisa de Staphylococcus aureus em produtos de salsicharia 

tradicional; protocolo de um trabalho prático”; Prova de aptidão pedagógica e capacidade 

científica; UTAD; Vila Real. 

85. Pinchuk, Irina V. ; Beswick, Ellen J.& Reyes, Victor E.(2010) ; “Staphylococcal Enterotoxins”; 

toxins journal: 2177-2197. 

86. Poeta, Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis Rodrigues & Rodrigues, Jorge De Almeida 

(2009) “Identificação de bactérias com interesse em Microbiologia médica – parte 3 – 

Staphylococcus aureus “; Série didáctica – ciências aplicadas – UTAD. 

87. Querido De Carvalho, Laura Maria Centeno.(2010) “ Identificação e caracterização de 

isolados de Staphylococcus: sua utilização como culturas de arranque em enchidos 

fermentados secos e fumados”; Dissertação de Mestrado em Segurança Alimentar; FMV – 

Universidade Técnica de Lisboa. 

88. Quinn, P. J.; Carter, M. E. ; Markey, B. & Carter, G. R.(1994) “ Clinical Veterinary 

Microbiology”. 

89. Reg. (CE) nº 2073/05 de 15/11.(2005) Relativo aos critérios microbiológicos aplicáveis aos 

géneros alimentícios. 

90. Regulamento (EC) Nº. 1441/2007 (alteração ao (CE) Nº 2007/05) 

91. Rich, Robert R.; Mollick, Joseph A. & Cook, Richard G. ; Superantigens: interaction of 

Staphylococcal enterotoxins with MCH class II Molecules. 

92. RPF Supplement (Rabit Plasma Fibrinogen); V4 -05/08/11. BIO-RAD; págs 1-3; 

www.foodscience.bio-rad.fr 

93. Santana, E.H.W.; Beloti, V.; Aragon-alegro, L.C. & Mendonça, M.B.O.C. (2010) Estafilococos 

em alimentos;Artigo de revisão;  Arq.Inst.Biol., São paulo, v.77, n3, p.545-554,jul./set. 

94. Santos, Andreia Kelly Roberto. (2008) “Comparação entre os meios de cultura Baird-Parker, 

Baird-Parker– RPF e Petrifilm TM Express na detecção de Staphylococcus coagulase-poisitivo 

em leite cru naturalmente contaminado e em leite esterilizado inoculado com culturas 

específicas”; Tese de Mestrado; Escola de Veterinária da UFMG, Belo Horizonte. 

http://www.foodscience.bio-rad.fr/


A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 82 
 

95. Santos, Isabel; Correia, Cristina; Cunha, M. I. Campos; Saraiva, M. M.& Novais, M. Rosário 

(2005); Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge- INSA; Centro de Segurança Alimentar e Nutrição 

– CSAN - Valores Guia para avaliação da qualidade microbiológica de alimentos prontos a 

comer preparados em estabelecimentos de restauração;Perspectivas;66-68. 

96. Sigma-aldrich.com; “Staphylococcal Enterotoxin B from Staphylococcus aureus”;catálogo nº 

S4881 

97. Smyth, Cyril J.; IAFP 4th European Symposium on Food Safety; Moyne Institute of preventive 

Medicine; eFoodAlert.com. 

98. Sospedra, Isabel; Soler, Carla; Manes, Jordi & Soriano, José Miguel.(2012) Rapid whole 

protein quantitation of staphylococcal enterotoxins A and B by liquid chromatography/mass 

spectrometry; Journal of Chromatography A; 1238, 54-59. 

99. SpectrumLABS.COM; Spectra /Por; Standard Grade Regenerated Cellulose Dialysis 

Membrane (Spectra / Por® 1-5, 6&7) 

100. Tavares de Veiga, Seliza Nancy.(2012) “ Qualidade Microbiólogica e físico-química de 

queijos comercializados em Portugal”; Dissertação de Mestrado em Segurança Alimentar; 

FMV – Universidade Técnica de Lisboa. 

101. Viçosa, Gabriela Nogueira; Moraes, Paula Mendonça; Yamazi, Anderson Keizo & Nero, Luís 

Augusto (2010) “Enumeration of coagulase and thermonuclease-positive Staphylococcus 

spp. In raw milk and fresh soft cheese: Na evaluation of baird-Parker agar, Rabbit Plasma 

Fibrinogen agar and Petrifilm Staph Express count system; Foof Microbiology; January. 

102. VIDAS®. (2008);Bula do Staph Enterotoxin II (SET2). bioMérieux. 

103. Viegas, Sílvia; Cunha, Isabel; Correia, Cristina; Coelho, Anabela; Maia, C; Pena, Odília; 

Bonito, Conceição; Sousa, Isabel; Toscano, M. Manuel; Furtado, Rosália; Santos, Susana, 

Lopes, Teresa & Saraiva, Margarida. (2014) “ Investigação laboratorial de toxinfecções 

alimentares 2013”; Boletim Epidemiológico OBSERVAÇÕES - Nº. 7 Janeiro-Março. 

104. Yousef, Ahmed E. & Caristrom, Coloryn (2003) Food Microbiology – A Laboratory Manual. 

105. Zhang, Shuping; Iandolo, John J. & Stewart, George C.(1998) “ The enterotoxina D plasmid 

of Staphyolococcus aureus encodes a second enterotoxin determinant”; FEMS Microbiology 

Letters; September: 227-233. 

  



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 83 
 

VIII – ANEXOS 

  



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 84 
 

ANEXO I 
 

Procedimento para a contagem de estafilococos coagulase positiva  

(ISO 6888-2) 

 
1. – Enumeração de estafilococos coagulase positiva  

1. 1 - Introdução 

Por estafilococos coagulase positivos (SCP) entendem-se as bactérias que formam 

colónias típicas na superfície de um meio selectivo suplementado com plasma de coelho e 

que apresentam uma reacção de coagulase fortemente positiva. 

O procedimento descrito neste trabalho assenta na contagem destes microrganismos em 

alimentos de consumo humano e animal, e águas de piscinas, e é feito de acordo com a ISO 6888-2, 

usando o meio BP (Baird Parker) suplementado com o RPF (Rabbit Plasma Fibrinogen) – BP-RPF. 

Nota: Como o meio BP, suplementado com RPF é baseado na reacção da coagulase 

não é necessário confirmar esta actividade. 

1.1.1 - Material 

- Estufa 37° C 

- Balança 

- Stomacher ou homogeneizador 

- Diluidor 

- Talheres (garfos, facas e/ou colheres) esterilizados 

- Pratos esterilizados 

- Sacos de pesagem esterilizados 

- Tubos de ensaio esterilizados com 9 mL de Triptona Sal (TS)/ Soluto de Ringer (SR) 

- Pipetas esterilizadas, descartáveis, de 1 mL 

- Meio de cultura BP-RPF 
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1.1.2 – Metodologia 

Esta metodologia consiste na pesagem e homogeneização da amostra seguida de diluições 

em TS e sementeiras em placas, por incorporação, com camada simples, de meio agar BP-RPF 

(Figuras 12 e 13). 

1.1.2.1 - Preparação da amostra 

Antes e durante a preparação de uma amostra há que ter em conta o seguinte:  

- Que a temperatura aplicada no armazenamento é adequada ao produto a testar; 

- A reconstituição dos produtos desidratados; 

- A revitalização dos microrganismos em produtos tratados termicamente ou afectados por 

longos períodos de armazenamento, usando-se, neste caso, um diluente de enriquecimento 

apropriado; 

- O tempo e o processo de homogeneização da amostra; 

O laboratório deve receber uma amostra realmente representativa e que não tenha sido 

danificada durante o transporte ou armazenamento. Esta é preparada de acordo com as normas 

internacionais referentes ao produto em questão e que esteja em vigor. 

Uma amostra única é constituída por 5 unidades (Figura 1) com massa mínima de 100 g 

cada uma (mas também pode ser constituída só por 1 ou mais subunidades), colhidas, registadas e 

acondicionadas separadamente, de modo a satisfazer os pré-requisitos da amostragem do 

Regulamento (CE) 2073/2005. Têm ainda de pertencer ao mesmo lote e ter o mesmo prazo de 

validade. 

 

Figura 1 – Unidades de uma amostra  
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Nas várias etapas deste método deve ter-se especial cuidado com a higiene das mãos e do 

vestuário utilizado pelo analista, seguindo as boas práticas laboratoriais, para assegurar que a 

amostra não é contaminada por microrganismos externos que possam estar presentes na 

embalagem, e assegurar que só o que está na amostra é contabilizado.  

A amostra é ainda desinfectada com álcool embebido em algodão e só depois cortada e 

pesada até perfazer 10 g, num saco esterilizado (Figuras 2 e 3). 

 

 

Figura 2 – Preparação de uma amostra de queijo 

 
Aos 10 g de amostra pesados adicionam-se 90 mL de diluente (Triptona Sal ou Soluto de 

Ringer, consoante o tipo de matriz), no diluidor (Figura Nº3) para se obter uma diluição de 1:10. 

De acordo com a ISO 6887-1 (1999)  esta primeira diluição deve ser feita num balão ou saco 

estéril (Figura 4). 

 

Figura 3 – Pesagem da amostra (10 g) e primeira diluição em TS (90 mL) no diluidor 
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Tanto a preparação da primeira suspensão como as diluições decimais devem ser 

apropriadas de modo a obter uma distribuição tão homogénea e uniforme quanto possível, dos 

microrganismos contidos na toma da amostra para análise. Para tal, a amostra diluída, 

acondicionada no saco estéril, é depois colocada num misturador (o Stomacher) (Figura 4). 

 

Figura 4 Homogeneização da amostra diluída no Stomacher 

As diluições seguintes, em tubos de ensaio esterilizados com um volume de 9 cm 3 cada um, 

são feitas com o mesmo diluente, conforme é descrito no ponto 1.1.2.2 - As Diluições Decimais. 

Nota: O diluente usado em produtos lácteos é o Soluto de Ringer 

1.1.2.2 - As Diluições Decimais 

Por Diluições Decimais entendem-se as suspensões, emulsões, soluções obtidas por 

mistura de 1 determinado volume em 9X o seu volume em diluente, repetindo esta operação 

para cada diluição até se conseguir a diluição decimal apropriada. 

 

 

    1 mL -------------------9 mL=  

= 1/10 

Diluição decimal 

 
Figura 5 – Rácio das diluições decimais 
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1.1.2.3 - Processamento das diluições: 

Em geral as diluições devem ser preparadas a partir da amostra, imediatamente antes da 

análise e utilizadas para sementeira dos meios de cultura. Entre as diluições e a sementeira não 

devem decorrer mais de 15 minutos. 

Quando não se tem uma ideia do teor microbiano do produto a analisar, deve fazer-se uma 

série de diluições até pelo menos 10-4. 

Procede-se a uma série de diluições transferindo 1 mL da amostra a testar, se o produto for 

líquido, ou 1 mL da suspensão inicial, no caso de outros produtos (Diluição 100 ou 10-1), com uma 

pipeta esterilizada, para 9mL num tubo de vidro esterilizado (Figuras 6 e 9), evitando o contacto da 

pipeta com o diluente e a formação de espuma. 

Mistura-se cuidadosamente o produto e o diluente durante 5 a 10 segundos num agitador 

mecânico, como o Vórtex (Figura 7) e obtém-se a diluição 10-1. 

Com uma nova pipeta (usa-se sempre uma pipeta para cada diluição) mede-se 1 mL da 

diluição anterior (10-1) para um novo tubo, igualmente contendo 9 mL de diluente esterilizado, 

sempre à temperatura adequada e sob condições assépticas. Feita a nova “mistura” volta-se a 

agitá-la - manual ou mecanicamente - durante 5 a 10 s para obter a diluição 10-2. 

Se necessário repetir estas operações a partir da diluição 10-2 para se obter a diluição 10-3   e 

assim sucessivamente, até à diluição que contenha, por unidade de volume, o número apropriado 

de microrganismos, o qual, em geral, corresponde a 10 a 150 colónias para a técnica de contagem 

de estafilococos em placas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Esquematização da sucessão de diluições decimais 

1ml            1ml             1ml           1ml 

                                     →              →             →              → 

 

                   10-1
          10-2

         10-3
        10-4

        10-5
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Nos queijos frescos, por exemplo, as diluições com interesse, sob o ponto de vista da 

saúde pública, são as diluições 10-4 e 10-5 de acordo com o regulamento (CE) 2073/2005. 

 

 
Figura 7 – Agitação dos tubos de diluição em Vórtex 

 
1.1.2.4 - Sementeira em placas por incorporação 

O princípio deste método consiste na preparação de placas com agar BP-RPF, com uma 

determinada quantidade de amostra-teste, no caso de líquidos, ou de uma quantidade específica 

da suspensão inicial, quando se trata de outros produtos. 

Segue-se a inoculação da amostra em placas (em duplicado para cada diluição) que 

incubam a 35-37°C durante 18 a 24 horas, ou mesmo 48 h, se necessário. A partir dos 

microrganismos contados na placa calcula-se o número dos estafilococos por mililitro ou por 

grama, mediante o uso de uma fórmula (Ponto 1.1.2.7 - Expressão dos resultados das contagens) 

(Figura 17). 

Esta contagem permite estimar o potencial enterotoxinogénico nos alimentos. 

Para a sementeira, por incorporação, procede-se de modo semelhante ao descrito para as 

diluições no ponto anterior. 

Com uma pipeta esterilizada incorpora-se 1 mL da amostra a testar, já diluída, se o produto 

for líquido ou 1 mL da suspensão inicial, no caso de outros produtos, para cada uma das placas com 

meio (Figura 10), repetindo esta operação pelas sucessivas diluições decimais (Figura 8). 

Em cada placa, de 90 mm de diâmetro, colocar aproximadamente 10 mL do meio base BP-

RPF, de modo a perfazer uma altura 3 mm. 
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Cuidadosamente, com movimentos circulares, agitar o inóculo com a cultura e deixar 

solidificar com as placas colocadas numa superfície lisa e horizontal. 

Após a solidificação estar completa invertem-se as placas e colocam-se as mesmas na 

estufa, conforme descrito acima. (Figura 11). 

 
 

 

 

 

 

 
Figuras 8- Esquematização do plaqueamento correspondente às diluições em tubo 

 

 

 
Figura 9 Transferência de 1 mL das suspensões líquidas dos tubos para as placas  

 

 

             100           10-1           10-2            10-3          10-4         10-5 
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Figura 10 – Incorporação das amostras com meio agar BP-RPF, em placas 

 
No (s) dia (s) seguinte (s) (após 24 e/ou 48 horas), ao se observarem as placas de BP-RPF, as 

colónias típicas de S. aureus deverão apresentar uma reacção coagulase positiva forte (Figura 14). 

 

 

 
Figura 11 – Incubação das placas na estufa a 37°C  

1.1.2.5 - Meio de cultura utilizado - ISO 6888-2: 

O meio de cultivo Baird Parker suplementado com RPF é o meio usado para a 

detecção, diferenciação e contagem de S. aureus (Figura 12) pois contém componentes como 

Cloreto de lítio (LiCl) ou de Telurito de potássio (K2TeO3), que o tornam inibidor para outras 

bactérias. 

O meio BP-RPF (Figura 13) é composto por plasma de coelho e fibrinogénio bovino. Os 

estafilococos coagulase positivos transformam o fibrinogénio do plasma em fibrina como resultado 

da sua actividade de coagulase. 
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Este meio é usado para contagem directa e sem necessidade de confirmação de colónias. 

 

Figura 12 – Meio Baird-Parker suplementado com RPF 

 

Figura 13 – Reconstituição do RPF com 10 mL de água destilada 

 

Figura 14 – Colónias de Staphylococcus aureus em meio de cultivo BP+RPF 

((wikipedia.org/wiki/File:PDB_1uns_EBI.jpg) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDB_1uns_EBI.jpg
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1.1.2.6 - Contagem geral de colónias: 

Entende-se por Contagem de estafilococcus coagulase positiva, a determinação do número 

de estafilococos SCP  encontrados por mililitro ou por grama de amostra. 

Após suficiente período de incubação contam-se só as colónias típicas em cada placa. 

É de anotar que podem aparecer colónias de Proteus spp. nas placas, no início da 

incubação, que podem aparentar-se às colónias de estafilococos coagulase positivos. Contudo, ao 

fim de 24 ou 48 h de incubação, podem ter a aparência de uma cultura espalhada, mais ou menos 

acastanhada que os permite distinguir dos estafilococos, pelo que a contagem neste tempo é mais 

“fiável”. 

Esta contagem faz-se uma a uma e mediante a marcação individual de cada colónia, com 

marcador (Figura 16). 

 

Figura 16 - Contagem de colónias em meio BP+RPF 

1.1.2.7 - Expressão dos resultados das contagens 

 
1.1.2.7.1 - Nos casos gerais:  

 
Seleccionam-se as placas que contêm um máximo de 300 colónias contáveis, no total 

(típicas e atípicas), com 150 colónias típicas ou presuntivas, em duas placas de diluições sucessivas. 

Uma dessas placas deve conter pelo menos 10 colónias típicas.  
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Depois calcula-se o número N de estafilococos coagulase positiva presentes, por mililitro ou 

por grama de produto, como a média ponderada a partir de duas diluições sucessivas, usando a 

equação da fórmula da Figura 17. 

O resultado é expresso como um Nº entre 1,0 e 9,9 inclusive, multiplicado pela potência 

apropriada de 10x e deve ser arredondado, conforme descrito na ISO 7218. 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Fórmula usada para calcular o Nº de microrganismos por mL ou por 

g de produto. 

 
V- volume do inóculo distribuído em cada placa (=1 mL)  

Ƹc – soma das colónias contadas (total do Nº colónias que se contou nas duas placas) 

n1 - Nº de placas consideradas na primeira diluição (uma placa por diluição é 1, se  em duplicado é 2) 

n2 – Nº de placas consideradas na segunda diluição 

 
1.1.2.7.2 - Cálculo de pequenos ou grandes números: 

 
a) Se a placa semeada a partir da amostra, contiver menos de 10 colónias (mas tiver pelo 

menos 4) características ou não, o resultado apresenta-se mediante o recurso da seguinte fórmula: 

 

 

 

 
 
 

Figura 18 – Fórmula usada para o cálculo de pequenos números  
 

 

 

                    Ƹc 

N = ------------------------- 

                   V (n1+0,1n2) d 

                       c 

NE  :----------------------- 

                       Vd 
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Em que o NE é o número estimado de estafilococos coagulase positiva por mililitro ou por 

grama, e: 

c – é o nº total de microrganismos presuntivos contados na placa  

d –é a taxa de diluição da suspensão inicial 

V – é o volume do inóculo distribuído em cada placa, em mL  

b) Se o total de colónias contadas for ente 1 e 3 colónias o resultado é expresso no 

correspondente relatório de resultados de análise como: “Presença de microrganismos em nº 

inferior a 4/Vd (<4X10x), por grama ou por mililitro”.  

c) Se as placas não contiverem colónias coagulase positivas os resultados são reportados 

como: 

- Menos que 1/Vd coagulase positiva por mililitro (produtos líquidos)  

(<1 X 10x); 

- Menos que 1/Vd coagulase positiva por grama (outros produtos)  

(<1 X 10x); 

d) Se o total de colónias contadas for superior a 150 colónias o resultado é transcrito no 

relatório de resultado de análise como: “Presença de microrganismos em nº superior a 150 /Vd 

(>1,5 X 10x ) , por grama ou por mililitro”. 

Os resultados obtidos são inseridos nos respectivos boletim e relatório de ensaio a emitir 

ao cliente, no qual também deve constar:  

- Toda a informação necessária à correcta identificação da amostra 

- O método usado, com referência à ISO 6888 

- Os resultados obtidos e apreciação do resultado assente na legislação em vigor.  
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ANEXO II 

 

Procedimento da Pesquisa de Enterotoxinas Estafilocócicas – EURL 

 
1-Introdução 

Staphylococcus aureus, a par das suas enterotoxinas (SE`s), é um dos agentes mais comuns 

com responsabilidade na saúde dos consumidores, causando-lhes Toxinfecções, por via alimentar. 

Este procedimento aplica-se à pesquisa de enterotoxinas estafilocócicas, que pode ser feita 

a partir da amostra alimentar ou a partir da estirpe de Staphylococcus spp isolada. 

2-Descrição do teste  

Este método de referência europeia é usado para a detecção de enterotoxinas 

estafilocócicas em leite e produtos lácteos no quadro do Regulamento Europeu (EC) 2073/2005 e 

em todos os tipos de matrizes alimentares (quer contenham leite ou não), e ainda em casos de 

surtos de origem aliemntar. 

Compreende três passos:  

1 – Extracção da amostra mediante acidificação e alcalinização da amostra. 

2 – Concentração da amostra, mediante um processo de diálise. 

3 – Detecção das enterotoxinas através de um kit imuno-enzimático denominado VIDAS 

SET2 (bioMérieux).  

2.1- Material e reagentes 

2.1.1 -Reagentes 

- Água destilada 

- Ácido clorídrico (5N e 1N) 

- Hidróxido de sódio (5N e 1N) 

- Polietilenoglicol 20 000 (PEG) 

- Solução salina de Tampão Fosfato (PBS) 

- Membrana de diálise 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 99 
 

- Papel de fibra de vidro de 150mm (filtros de papel) e pinças de oclusão da 

membrana 

2.1.2 - Equipamento 

- Agitador de amostras 

- Stomacher 

- Medidor de pH 

- Centrífuga 3220 a 10 000 g 

- Provetas e funis de vidro  

2.2 - Procedimento  

Este método consiste em diferentes passos, que se resumem do seguinte modo: a amostra 

é homogeneizada com água destilada, e as toxinas difundem-se na água, sendo recuperadas após 

duas centrifugações, no sobrenadante. 

Esta fase aquosa é concentrada de um dia para outro através de diálise. 

Segue-se a confirmação imunoenzimática. 

2.2.1 – Pesagem e Preparação da amostra 

- Até serem processadas, as amostras devem ser armazenadas a 5°C ±3 no frigorífico e 

estarem completamente descongeladas antes do início da extracção. 

- Segue-se a pesagem da amostra: 25 g±0.1. (Figura 1). 

- Nota: - No caso de queijo com casca, retira-se 10% de casca e 90% de queijo;  

- No caso de amostras em pó, é necessário reconstituí-las com água destilada na proporção 

de 1:1, ou seja 12,5±0,1 g para 12,5 g ±0,1, de modo a obter-se uma porção final de 25g. 

- Em caso de suspeita de intoxicação alimentar, a quantidade mínima requerida para 

análise é de 12,5g, mas caso seja possível é preferível que seja de 25 g. 
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Figura 1 - Pesagem da amostra: 25 g±0.1g. 

2.1.2 - Extracção 

- Adicionar 40 mL de água destilada aquecida (38°C±2) à porção de 25 g da amostra a testar 

(se o produto for líquido não se adiciona) e homogeneizar a mistura com um liquidificador ou 

stomacher durante 1 minuto a 230 rpm (Figura 3). 

- Para que a toxina se difunda pela amostra, deve agitar-se a amostra durante 30 minutos, 

(num agitador de placas, por exemplo) à temperatura ambiente (Figura 4). 

- De seguida, verter todo o conteúdo do saco em tubos de 45 mL (pode ser necessário usar 

mais do que um tubo para o total da amostra) (Figura 5). 

 

Figura 2- Adição de 40 mL de água destilada à amostra 
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Figura 3 – Homogeneização do preparado anterior no Stomacher, 1`a 230 rpm 

 

Figuras 4 - Agitação da amostra durante 30` em placa, à temperatura ambiente 

 

Figuras 5 – Amostra vertida num tubo (ou mais) de 45 mL  
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- Esta fase, de extracção, compreende dois passos: 

1 - Acidificação  

2 - Neutralização. 

Durante esta fase, de modo a não prejudicar as enterotoxinas, deve usar-se um medidor de 

pH adequado ( de preferência calibrado) para assegurar o intervalo que se pretende. 

Este medidor deve possuir um eléctrodo lavável entre cada medição de diferentes amostras 

(Figura 14). 

1.Acidificação: Acidifica-se a mistura com poucas gotas de ácido clorídrico (HCL 1 N ou 5 N) 

(ver Figura nº 10) de modo a obter um pH entre 3.5 e 4.0. (Figura 12)  

Se o pH < 3.0 deve-se voltar a recolher uma nova amostra de 25g e proceder como descrito 

até aqui. 

- Os tubos são previamente pesados para a devida calibração no passo seguinte, que é a 

centrifugação (Figura 6) durante 15` a 3130 g, sob uma temperatura de 4°C ou à temperatura 

ambiente. 

 

Figura 6 - Pesagem dos tubos seguida de centrifugação  

 
- Transfere-se o sobrenadante (Figura 7) para uma proveta ou para um tubo. Se este não for 

suficientemente claro, deve repetir-se a centrifugação. 



A TOXINFEÇÃO ESTAFILOCÓCICA: CONTAGEM DE MICRORGANISMOS E PESQUISA DE 
ENTEROTOXINAS EM PRODUTOS ALIMENTARES 

 

  Página 103 
 

 

Figura 7 - Sobrenadante, após centrifugação 

- Deve verificar-se o pH do sobrenadante após a primeira centrifugação que deve ser >3 e 

<4.5 (Figura 10). Se isto não se verificar, deve acidificar-se com ácido clorídrico de modo a obter o 

pH pretendido (3.5 a 4.0) e voltar a centrifugar. 

Segue-se a neutralização da amostra. 

2.Neutralização: Para neutralizar a mistura usa-se hidróxido de sódio (Figura 10) por forma 

a obter um pH entre 7.4 e 7.6. Voltar a centrifugar conforme descrito e recuperar toda a fase 

aquosa neutralizada. 

Há que ter atenção para que o pH não suba acima de 9.0. Se tal ocorrer, deve recolher-se 

uma nova amostra de 25 g e recomeçar todo o processo. 

 

Figura 8 – Medidores de pH 
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Figura 9 – Calibração do medidor de pH  

 

 

Figura 10- Soluções de Acidificação HCl (esq.) e Neutralização NaOH (dir.) 

 

 

Figura 11 - Acidificação da amostra com HCl 1N ou 5N 
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Figura 12- Verificação do pH da amostra, após a centrifugação 

 

  

 
Figura 13 – Lavagem do eléctrodo entre cada amostra com água destilada. 

 
2.1.2 - Concentração por Diálise 

- Para cada amostra, deve preparar-se uma solução PEG (Figura 20) a 30% em 100 mL de 

água destilada e cortar 50 a 60 cm de membrana de diálise (Figura 14). Esta última deve ser 

embebida em água destilada seguindo as instruções do fabricante, durante 30 minutos, no mínimo, 

à temperatura ambiente (Figura 15). De seguida, enxagua-se a membrana, com água destilada, 

interna e externamente. 

- Fechando um dos lados da membrana com uma pinça ou um nó, preenche-se a mesma 

com a solução aquosa neutralizada usando, para tal, um funil (Figura 18) (ou uma seringa) com um 
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filtro (Figuras 17 e 19) no seu interior, para filtrar partículas suspensas. Por fim, sela-se, também 

com uma segunda pinça ou um Clip, a outra extremidade da membrana (Figura 19). 

- Colocar a membrana preenchida completamente submersa numa bandeja ou numa 

proveta (Figura 19) contendo a solução PEG a 30%, para permitir que o extracto seja concentrado 

“overnight” a uma temperatura de 5°C±3 (Figura 21). É recomendável tapar a proveta com 

parafilme para evitar a desidratação (Figura 22).  

- Se o extracto não estiver suficientemente concentrado, colocar a solução PEG por mais 

tempo ou então adicionar mais PEG em pó.  

- Por fim, no dia seguinte, retira-se a membrana de diálise da solução PEG e enxagua-se a 

parte externa da membrana com água destilada, de forma a remover qualquer vestígio do PEG. 

 

 

Figura 14 - Membrana de Diálise “Spectral/Por® 

 

 

Figura 15 - Mergulho prévio da membrana durante 30 minutos em água 

destilada 
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Figura 16 – Medição “aproximada” da membrana, pela proveta graduada (100 mL) 

 

Figura 17 – Papel de fibra de vidro de 150mm (filtros de papel) e pinças de oclusão da 

membrana 

 

Figura 18 – Ajustamento do filtro no funil para filtração da amostra 
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Figura 19 - Filtração da amostra para dentro da membrana 

 

 

 
Figura 20 - Soluções PEG e PBS reconstituídas em H2O destilada 
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Figura 21 – Submersão da membrana numa proveta com solução PEG 
 

 

Figura 22 - “Overnight” a uma temperatura de 5°C±3 

 
- Se o extracto concentrado for analisado no prazo de 48 h, deve ser armazenado a uma 

temperatura de 5°C ± 3, caso contrário, deve ser congelado a ≤ 18°C.  

2.1.3 - Recuperação do Extracto 

Para esta recuperação é necessário o uso de: 

- Solução PBS (Figura 20), em caso do extracto conter leite ou produtos lácteos; 

- Água de osmose para o caso de não conter nem leite nem produtos lácteos. 

- Enxagua-se a parte externa da membrana de diálise com água destilada (Figura 24) e a 

parte interna com algumas gotas de PBS (Figura 25), de modo a obter um extracto de concentrado 

final com um peso de 5,0 a 5,5 g (máximo 5,8 para extractos concentrados mais duros). 
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- Durante este passo, é aconselhável que se friccione as partes internas da membrana, uma 

contra a outra, massajando o concentrado com os dedos, de modo a recuperar o máximo de 

enterotoxinas (Figura 25). 

- O extracto de concentrado é de seguida transferido para um tubo, com uma pipeta (Figura 

26). 

- É de ressalvar que se o peso inicial da amostra a ser testada for inferior a 25 g, como no 

caso de amostras provenientes de intoxicações, tem de se ter em atenção que a relação final entre 

o extracto concentrado e o peso da porção de amostra a testar, deve ser igual a 5.  

-Assim, em casos de Surtos de Intoxicação ou de estudos particulares, se a quantidade de 

amostra a testar é de: 

- 17,5 a 25,0 g, deve ter-se em atenção por forma a obter um peso final 

compreendido entre 3,5 e 5,0, relativamente à relação entre a quantidade de 

amostra testada e o extracto final. 

-12,5 a 17,5 g, então a relação final deve ser de 3,5 (até 3,9 é admissível) 

 
Segue-se a etapa final por um método imunoenzimático regulamentado pela UE, o Vidas® 

SET2, que deve ser realizado de imediato após a extracção. 

Não é recomendado que se proceda à detecção se o extracto tiver sido armazenado. 

 

Figura 23 - Enxaguamento da parte externa da membrana com H2O destilada, para 

remover a solução PEG 
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Figura 24 – Enxaguamento interno com PBS, e massagem, da membrana para 

dissolução do concentrado da amostra 

 

 

Figura 25 - Recuperação da amostra para tubos recorrendo a uma pipeta 

3-Método imuno-enzimático - VIDAS SET2  

 
3.1 - Princípio do teste:  

É um método imunológico utilizado na detecção de SEs nos alimentos, baseado no uso de 

anticorpos monoclonais e policlonais anti-enterotoxinas, com o aparelho da família VIDAS® (Figura 

Nº 27). 

Cada resultado é interpretado como positivo ou negativo. 
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3.2 - Procedimento do VIDAS SET2 

 

Figura 26 - Aparelho VIDAS SET2 

- Para se efectuar o teste, deve-se antes retirar o kit (Figura 27) de modo a que este fique 

durante 30 minutos à temperatura ambiente.  

- Imediatamente após a etapa anterior é transferido, por pipetagem, 500 μl do líquido 

filtrado para uma barrete do VIDAS SET2 (Figura 28). 

- Para cada amostra, é usado um cone e uma barrete que se inserem no aparelho. Em 

simultâneo, e para cada análise é efectuado um teste de calibração (S1), um controlo positivo (C1) e 

um controlo negativo (C2), que devem ser agitados previamente num Vórtex, tal como as amostras. 

- Iniciar a análise no aparelho, que gere todas as etapas automaticamente, durante 80 

minutos. 

- No fim, retira-se todas as barretes e cones do aparelho, remetendo-os para um recipiente 

apropriado para resíduos de risco biológico, conforme a legislação em vigor. 

 

 

Figura 27 - Kit VIDAS SET2 
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Figura -28 –Pipetagem de 500 μl da amostra nas barretes e colocação no aparelho 

Mini-Vidas 

 
3.3 - Interpretação dos resultados 

Os resultados (Figura 29) são analisados automaticamente, após a medição do Valor da 

Fluorescência Relativa (RFV). 

Um resultado com um valor teste <0,13 indica uma amostra que não contém enterotoxinas 

ou que contém uma concentração abaixo do limite de detecção. 

Um resultado com um valor teste ≥ 0,13 indica uma amostra contaminada com 

enterotoxinas. 

 

Figura 29 – Folha de resultados SET2 
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3.4 - Limitações do teste 

3.4.1 - Devido à matriz  

O parâmetro VIDAS SET2 foi avaliado em inúmeros produtos alimentares, como leite, 

queijos, carne crua ou cozida, charcutaria, produtos do mar, vegetais, mas podem produzir-se 

interferências não imunológicas ligadas à matriz. 

3.4.2 - Outras interferências no teste 

Podem ocorrer reacções cruzadas com enterotoxinas não específicas ou outras 

interferências atribuídas a enzimas endógenas como a Fosfatase alcalina, presente em queijos e 

produtos lácteos, ou a Lactoperoxidase. 

Se uma amostra for positiva no processo de pesquisa de enterotoxinas e se suspeite da 

interferência desta enzima recolhe-se 600 μl da mesma para um tubo ependorf (Figura 30) que se 

submete a um aquecimento de 80°C durante 2 minutos (Figura 31), antes de submeter a amostra a 

novo  teste imunoenzimático. 

 

 

Figura 30 - Transferência de 600 μl para um tubo ependorf 
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Figura 31 - Aquecimento no Banho-Maria à temperatura de 80°C durante 2 minutos 

4-Precauções e descontaminação 

Deve usar-se luvas durante todo este processo, roupa adequada e óculos. 

Os reagentes devem ser eliminados com o lixo contaminado, para ser incinerado. 

Outro material contaminado deve ser descontaminado durante pelo menos 2 horas numa 

solução de hipoclorito a 1.8° (Figura 32). 

 

Figura 32 –Descontaminação do material em água com Hipoclorito de Sódio 
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ANEXO III 

Resultados da implementação do Método de Pesquisa de 

Enterotoxinas no LM- DRAL- ASAE  

Tabela 1 – Resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas 

em Amostras Não contaminadas 

 
Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras Não Contaminadas 
 

 
Data 

(2014) 
 

 
Identificação da amostra 

de queijo * 

 
Diluição  

 
Acidificação 

 
Neutralização 

 
Resultado VIDAS SET2 

 
23/07 

 

 
2 

 
25g/40 mL 

 
4,0 

 
7,0 

 
Negativo 

 
29/07 

 

 
1 

 
25g/40 mL 

 
4,01 

 
7,4 

 
Negativo 

 
29/07 

 

 
3 

 
25g/40 mL 

 
4,02 

 
7,44 

 
Negativo 

 
04/08 

 

 
3 

 

 
25g/40 mL 

 
3,47 

 
7,8 

 
Negativo 

 
7/08 

 

 
4 

 

 
25g/40 mL 

 
4,0 

 
7,8 

 
Negativo 

 
13/08 

 

 
2 

 

 
25g/40 mL 

 
3,6 

 
7,5 

 
Negativo 

 
21/08 

 
2 

 

 
25g/40 mL 

 

 
4,0 

 
7,4 

 
Negativo 

 
28/08 

 

 
5 

 

 
25g/40 mL 

 

 
3,9 

 
7,6 

 
Negativo 

 
03/09 

 
1 

 
25g/40 mL 

 
4,0 

 
7,8 

 
Negativo 

 
04/09 

 
6 

 
25g/40 mL 

 
4,0 

 
7,9 

 
Negativo 

 
29/10 

 
6 

 
25g/40 mL 

 
3,7 

 
7,4 

 
Negativo 

 
29/10 

 
6 

 
25g/40 mL 

 
3,8 

 
7,4 

 
Negativo 

 
Total 

 
12 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

* 

1- Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite cru 

ou com tratamento térmico de baixa temperatura 

2- Queijo curado de mistura de leites de ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite cru ou 

com tratamento térmico de baixa temperatura 

3- Queijo curado de leite de ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite crú ou com tratamento 

térmico de baixa temperatura 

4- Queijo curado de mistura de leites de vaca e cabra, produzido a partir de leite pasteurizado 

5- Queijo curado de mistura de leites de vaca, ovelha e cabra, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 

pasteurizado 

6- Queijo curado de mistura de leites de vaca e ovelha, de pasta semi-dura e mole, produzido a partir de leite 

pasteurizado 

7- Queijo curado de leite de vaca, produzido a partir de leite crú ou com tratamento térmico de baixa temperatura  
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Tabela 2 – Resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas em 

Amostras contaminadas na matriz (***) ou na diluição da amostra (**) 

 
 

Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 
Amostras contaminadas com 1 a 2,5 mL de ST (** / ***) sem alteração de pH 

 

 
Data 

(2014) 
 

 
Identificação da amostra 

de queijo * 

 
Diluição  

 
Acidificação 

 
Neutralização 

 
Resultado VIDAS SET2 

 
04/08 

 

 
3 ** 

 
25g/40mL 
ST06 -SEC 

 
3,6 

 
7,5 

 
Positivo 

 
07/08 

 

 
4 ** 

 

 
25g/40mL 
ST01-SEC 

 
3,9 

 
7,4 

 
Positivo 

 
13/08 

 

 
2 ** 

 
25g/40 mL 
ST06-SEC 

 
4,0 

 
7,6 

 
Positivo 

 
21/08 

 
2 ** 

 

 
25g/40 mL 
ST07-SEE 

 
4,0 

 
7,6 

 
Positivo 

 
04/09 

 

 
1*** 

 
25g/40 mL 

ST02 SEB;SED 

 
4,0 

 
7,7 

 
Positivo 

 
04/09 

 

 
6*** 

 
25g/40 mL 

ST02 SEB;SED 

 
3,9 

 
7,5 

 
Negativo 

 
10/09 

 

 
6*** 

 
25g/40 mL 

ST02 SEB;SED 

 
3,8 

 
7,5 

 
Positivo 

 
10/09 

 

 
6*** 

 
25g/40 mL 

ST43 SEB;SED 

 
4,0 

 
7,8 

 
Positivo 

 
10/09 

 

 
3** 

25g/40 mL 
ST02 SEB;SED 

 
4,0 

 
7,4 

 
Positivo 

 
02/10 

 

 
3*** 

 
25g/40 mL 
ST07-SEE 

 
4,0 

 
7,5 

 
Positivo 

 
02/10 

 

 
1*** 

 
25g/40 mL 
ST07-SEE 

 
3,9 

 
7,5 

 
Positivo 

 
Total 

 

 
11 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 

** - Contaminação da diluição  

*** - Contaminação da matriz 
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Tabela 3 - Resultadosda implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas em 

Amostras contaminadas na matriz (***) ou na diluição da amostra (**) 

 
Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras contaminadas com 0,5 mL de ST (**/***) sem alteração de pH 

 
Data 

(2014) 
 

 
Identificação da amostra 

de queijo * 

 
Diluição  

 
Acidificação 

 
Neutralização 

 
Resultado VIDAS SET2 

 
28/8 

 
5 ** 

 
25g/40 mL 
ST03-SEC 

 
3,9 

 

 
7,6 

 
Positivo 

 

 1 _ _ _ _ 

 

 
Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras contaminadas com 0,25 mL de ST (**/***) sem alteração de pH 

 
17/09 

 
1** 

 

 
25g/40 mL 
ST07 SEE 

 
4,0 

 
7,7 

 
Positivo 

 
 

 
1 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 

 
Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras contaminadas com 0,1 mL de ST (**/***) sem alteração de pH 

 
03/09 

 
1** 

 
25g/40 mL 

ST02 SEB;SED 

 
3,8 

 
7,7 

 
Negativo 

 
10/09 

 
3** 

 
25g/40 mL 

ST02 SEB;SED 

 
4,0 

 
7,6 

 
Negativo 

 
17/09 

 

 
1** 

 

 
25g/40 mL 
ST07 SEE 

 
4,0 

 
7,7 

 
Positivo 

 
29/10 

 

 
6** 

 
25g/40 mL 
ST09 SED 

 
3,9 

 
7,5 

 
Positivo 

 
Total 

 
4 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

* 

** - Contaminação da diluição  

 

Tabela 4 – Resultados da implementação do Método de referência europeia de 

Pesquisa de Enterotoxinas (ANSES) em Amostras da PHE (STs) 

 
Registos dos resultados da implementação do Método europeu de referência de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras PHE de enterotoxinas (STs e SOs)  

 
Data 

(2014) 

 
Identificação da 

amostra * 

 
Diluição  

 
Acidificação 

 
Neutralização 

 
Resultado VIDAS 

SET2 

 
24/09 

 
ST08 

 
25g/40 mL 

 
2,5 

 
8,5 

 
Negativo 

 
24/09 

 
ST09 

 
25g/40 mL 

 
3,9 

 
8,2 

 
Positivo 

 
02/10 

 
SO1 

 
12,5 mL/12,5 mL 

 
3,5 

 
7,4 

 
Negativo 

 
Total 

 

 
3 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 
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Tabela 5 – Resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas 

em Amostras contaminadas sujeitas a alterações dos limites de pH do teste 

 
Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras contaminadas com pH <3 com X mL de ST 
 

 
Data 

(2014) 
 

 
Identificação da 

amostra de queijo * 

 
Diluição  

 
Acidificação 

 
Neutralização 

 
Resultado VIDAS 

SET2 

 
13/08 

 

 
2** 

(2mL ST) 

 
25g/40mL  
ST06-SEC 

 
2,9 

 
7,4 

 
Positivo 

 
28/08 

 

 
5** 

(0,5 mL ST) 

 
25g/40 mL 
ST03-SEC 

 
2,8 

 
7,6 

 
Positivo 

 
17/09 

 

 
1** 

(0,5 mL ST) 

 
25g/40 mL 
ST07 SEE 

 
2,8 

 
7,8 

 
Positivo 

 
 
 

 
3 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras contaminadas com pH> 9 com X mL de ST 
 

 
21/08 

 

 
2** 

(2mL ST) 

 
25g/40mL  
ST07-SEE 

 
4,06 

 
10,1 

 
Positivo 

 
21/08 

 

 
5** 

(0,5 mL ST) 

 
25g/40 mL 
ST03-SEC 

 
3,8 

 
10,7 

 
Positivo 

 
29/10 

 

 
6** 

(0,1 mL ST) 

 
25g/40 mL 
ST09-SED 

 
3,9 

 
10,1 

 
Negativo 

 
 
 

 
3 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
Registos dos resultados da implementação do Método de Pesquisa de Enterotoxinas no LM 

Amostras contaminadas com pH <3 & pH> 9 com X mL de ST  
 
 

 
03/09 

 

 
1** 

(1 mL ST) 

 
25g/40 mL 

ST02 -SEB/SED 

 
2,75 

 
10,3 

 
Negativo 

 
17/9 

 

 
1** 

(1 mL ST)
 

 
25g/40 mL 
ST07 SEE 

 
2,8 

 
9,9 

 
Positivo 

 
02/10 

 
3*** 

(2,5 mL) 

 
25g/40 mL 
ST07 SEE 

 
2,3 

 

 
10,3 

 
Positivo 

 
 

 
3 

 
_ 

 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 
Total 

 

 
9 

 
_ 

 

 
_ 

 
_ 

 
_ 
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ANEXO IV:  

 

Procedimento bioMérieux para detecção das ST nos ensaios 

interlaboratoriais (SAES) 

 

Fluxograma: 

 

Procedimento bioMérieux utilizado nos ensaios interlaboratoriais PHE
Fase

Incubação a 37°C

Substrato :2,75 

tampão + 50 ml H20 destilada

100 ml de NB ( Nutrient Broth) 

aquecido a 30°C

Adição amostra ao substrato 

(1:1)►Centrigugação
500 µl

Vidas SET2

Dissolução do liofilizado
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