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Resumo 

 

Neste estudo efetuou-se a determinação da contagem de Enterobacteriaceae e E. coli e 

a ocorrência de E. coli O157 na pele de suíno e nas faces internas e externas das carcaças de 

120 suínos abatidos num Matadouro de Suínos da Região Norte de Portugal. Pretendeu-se 

observar se o processo de abate reduz o nível das bactérias supracitadas; se os procedimentos 

efetuados pelos operadores do Matadouro estão a ser eficazes após a evisceração bem como a 

possível relação entre os níveis de Enterobacteriaceae e E. coli. O método de amostragem 

utilizado foi o esfregaço com esponja de área 1000 cm2, segundo o protocolo preconizado pela 

Food Standards Agency. Efetuou-se adicionalmente a contagem de Enterobacteriaceae na face 

externa da carcaça de 51 suínos utilizando a metodologia de amostragem definida no 

Regulamento (CE) N.º 1441/2007 (excisão), com o objetivo de comparar qual a técnica de 

amostragem mais eficaz. Nesta investigação também se determinou a influência de alguns 

potenciais fatores de risco (nível de sujidade fecal, tempo de permanência na abegoaria e 

momento de abate) do nível de Enterobacteriaceae e E. coli e na presença de E. coli O157. 

Após análise dos resultados verificou-se uma diferença altamente significativa entre o 

nível médio de Enterobacteriaceae e E. coli na pele de suíno e o encontrado na face externa (p-

value <0,001), assim como entre o nível médio de Enterobacteriaceae e E. coli na face interna 

da carcaça comparativamente à face externa (p-value <0,001) e que existe uma relação 

altamente significativa entre os níveis de Enterobacteriaceae e E. coli (p-value <0,001) nas 

amostras testadas. Neste estudo não foram detetadas colónias E. coli O157 nem outras VTEC. 

 Também se constatou que o método de excisão revelou valores de Enterobacteriaceae 

superiores comparativamente ao método do esfregaço com esponja, tendo sido esta diferença 

altamente significativa (p-value <0,001).  

Por último foi possível concluir que entre o nível de Enterobacteriaceae e E. coli na 

pele de suíno e na face externa e entre o tempo de permanência na abegoaria existe uma relação 

altamente significativa (p-value <0,001) e que não houve relação significativa com o nível de 

sujidade (p-value >0,05). Quanto ao momento de abate, os suínos abatidos no início 

apresentaram maiores níveis de Enterobacteriaceae e de E. coli na pele de suíno e face externa 

da carcaça, sendo as diferenças significativas (p-value <0,05) e altamente significativas (p-

value <0,001), assim respetivamente. 

 

Palavras-chave: Contaminação das carcaças e pele de suíno, Enterobacteriaceae, E. coli, E. coli O157 
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Abstract 

 

The goal of this study was to determine the number of Enterobacteriaceae and E. coli 

and the occorrence of E. coli O157 in pig skin. This was done for the internal and external 

carcasses of 120 pigs slaughtered in a slaughterhouse at the Northen Region of Portugal.  It was 

intended to be observe if the slaughter process reduces the level of these bacteria, if the 

procedures performed by operators of the slaughterhouse are being effective after evisceration 

and if there is a relation between the levels of Enterobacteriaceae and E. coli. The used 

sampling method was the swab with an area of 1000 cm2, according to the protocol 

recommended by the Food Standards Agency. 

Additionally the Enterobacteriaceae count was made in the external carcass of 51 pigs 

using a sampling methodology defined in Regulation (CE) N.º 1441/2007. The aim was to 

compare which technique was effective in the sampling of the pigs. This study intended also to 

determine the influence of risk factors at slaughtering (dirt level, lairage effect and moment of 

slaughter) on Enterobacteriaceae and E. coli counts as well as on the presence of E. coli O157. 

It was noted that the average level of Enterobacteriaceae and E. coli in pig skin was 

higher compared with external carcass (p-value <0.001). Furthermore the average level of E. 

coli  and Enterobacteriaceae in the internal carcass was bigger compared with external carcass 

(p-value <0.001). Another interesting result was that and there was a relation between levels of 

Enterobacteriaceae and E. coli (p-value <0.001). 

E. coli O157 colonies were not detected in the present study. 

It was found that the method of excision revealed higher values compared to the 

Enterobacteriaceae the swab method, having an highly significant difference (p-value <0.001). 

Finally it was possible to conclude that the level of Enterobacteriaceae and E. coli in 

pig skin and the external carcass is associated with the lairage effect (p-value <0.001), but is 

not associated to the dirt level (p-value> 0.05). Regarding the moment of slaughter, pigs who 

have been slaughtered earlier have higher levels of Enterobacteriaceae and E. coli in the skin 

as well as in the external carcass.  

 

 

Keywords – Carcass contamination and pig skin, Enterobacteriaceae, E. coli, E. coli O157  
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Introdução 

 

A presente dissertação de Mestrado, subordinada ao tema “Ocorrência de 

Enterobacteriaceae, E. coli, e E. coli O157 em pele e em carcaças de suínos abatidos em 

Matadouro” foi desenvolvido sob orientação da Professora Doutora Madalena Vieira-Pinto. 

Nos dias de hoje há uma crescente preocupação com Segurança Alimentar “do prado ao 

prato”, havendo um maior cuidado no controlo das contaminações causadas pelos agentes 

patogénicos em Matadouros, uma vez que os animais abatidos são os portadores dos mesmos, 

podendo ocorrer a contaminação inicial da carne durante o abate. Para alcançar este controlo, a 

UE criou o Regulamento (CE) N.º 1441/2007 onde estão definidos critérios de higiene dos 

processos aplicados em carne e produtos derivados.  

O processo de abate de suínos é constituído por várias etapas que podem reduzir o 

número de bactérias presentes na carcaça de suíno, sendo por isso necessário a implementação 

de regras de higiene adequadas pelo facto de existirem etapas que aumentam o seu número. Por 

esta razão, efetuou-se este estudo para determinar a ocorrência de Enterobacteriaceae, E. coli 

e E. coli O157 em pele de suíno e respetivas faces internas e externas da carcaça. Com o referido 

anteriormente, pretendeu-se avaliar se o Matadouro é eficaz nessa redução e se a carne chega 

aos consumidores com níveis aceitáveis, garantindo a saúde do consumidor. Caso não seja 

eficaz, tem que haver melhorias de higiene no abate e reexame das modalidades de controlo 

nos processos.  

Para avaliar o nível de Enterobacteriaceae na superfície externa das carcaças de suíno, 

existem várias metodologias de amostragem investigadas por inúmeros autores. Neste estudo é 

analisado a eficácia do método de esponja relativamente  ao método referido no Regulamento 

(CE) N.º 1441/2007 (excisão). 

 O facto de não serem encontrados estudos na literatura que tenham analisado 

simultaneamente estas três bactérias, torna esta investigação interessante porque além das 

contagens de Enterobacteriaceae utilizando a excisão, que vai ao encontro com o Regulamento 

(CE) N.º 1441/2007, também foi estudado a possibilidade de E. coli como critério de higiene 

dos processos em carcaças de suíno. Portanto, foi estudado o papel de E. coli como indicador 

de Enterobacteriaceae. 

Apesar do principal reservatório de E. coli O157 e outras VTEC serem os ruminantes e 

de muitos estudos realizados em suínos apresentarem baixas prevalências de VTEC, neste 

estudo também se estudou a presença de VTEC O157 por ser um microrganismo patogénico 



Ocorrência de Enterobacteriaceae, E. coli e E. coli O157  em  pele e em carcaças de suínos abatidos em Matadouro 

 

 

Página 2 de 83 

 

que tem causado surtos em vários países e pelas consequências que gera na saúde do 

consumidor. 

A presente dissertação realizada num Matadouro de Suínos da Região Norte de Portugal, 

possui como intuito geral o conhecimento da ocorrência do nível de Enterobacteriaceae e de 

E. coli e da ocorrência de E. coli O157 em pele de suínos e respetivas faces internas e externas, 

da carcaça após abate, assim como a análise de alguns fatores de risco associados. 

 

Os objetivos específicos desta dissertação incluem: 

 

1. Contagem de Escherichia coli e de Enterobacteriaceae em pele de suínos após sangria 

e respetivas faces das carcaças; 

2.  Avaliação comparativa da técnica de esfregaço e excisão na determinação do nível de 

Enterobacteriaceae na superfície externa da carcaça; 

3. Avaliação da ocorrência de E. coli O157 (VTEC)  na pele de suíno após sangria e 

respetivas faces das carcaças; 

4. Determinar a influência do nível de sujidade fecal na pele de suíno, do tempo de 

permanência na abegoaria e momento de abate: 

 

 Na contagem de Escherichia coli e de Enterobacteriaceae na pele de suíno e na 

face externa da carcaça; 

 Na presença de E. coli O157 na pele de suíno e face externa da carcaça. 
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1 – Segurança Alimentar associado ao suíno 

 

Nos últimos anos cerca de 75% das doenças que têm afetado os humanos têm origem 

nos animais e seus produtos e muitas são de origem alimentar (Potes, 2013).  

Atualmente o consumidor exige um alimento saboroso, fresco e saudável, sendo a 

segurança alimentar um pré-requisito fundamental (Havelaar et al., 2010). 

Potes, (2013) refere que a Segurança Alimentar tem como função garantir a salubridade 

e inocuidade dos alimentos que estão à disposição do consumidor, garantindo um elevado nível 

de proteção da saúde do mesmo.  

A legislação de Segurança Alimentar imposta na União Europeia - UE regulamenta 

todos os níveis da cadeia alimentar, estabelecendo regras para os intervenientes deste setor, com 

a aplicação de programas de autocontrolo após análise de perigos e pontos críticos de controlo 

- HACCP. Estas regras são específicas para os alimentos de origem animal e englobam todos 

os países membros e terceiros que desejam exportar alimentos para a UE (Zweifel et al., 2008). 

Relativamente à produção de carne, os animais saudáveis que vão para abate são 

reconhecidos nos últimos anos como portadores de agentes patogénicos causadores de doenças 

a humanos. A redução ou a prevenção da contaminação com estes agentes patogénicos na 

carcaça durante o processo de abate é por isso de particular importância. No entanto, apesar de 

todos os esforços direcionados para a manutenção das boas práticas de higiene durante a 

produção de carne, a completa prevenção das contaminações é difícil de assegurar (Spescha et 

al., 2006; Zweifel et al., 2008).  

Algumas bactérias patogénicas, presentes em animais saudáveis, podem contaminar a 

cadeia alimentar na produção de carne a partir do abate e, desta forma, ser transmitidas ao 

consumidor final através da ingestão de carne contaminada. A frase “animais saudáveis, 

alimentos saudáveis” não é verdadeira a partir deste ponto de vista. A manutenção rigorosa das 

boas práticas de higiene na produção de carne é de grande importância pelo facto dos riscos 

microbiológicos não serem totalmente eliminados no processo de abate (Greig et al., 2005). 

Dado que a maior parte das bactérias patogénicas se encontram na pele e no trato 

gastrointestinal dos suínos, é fundamental que as diferentes etapas do processo de abate sejam 

executadas de forma a cumprir as boas práticas de higiene e de fabrico. Portanto, o estado de 

limpeza dos animais que vão ser abatidos é um aspeto que deve ser considerado, uma vez que 

animais muito sujos dificultam as operações de abate em condições de higiene. Caso o estado 
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de limpeza dos animais não seja controlado, há a possibilidade da passagem de microrganismos 

para os equipamentos e utensílios, para os operadores e para a carne (Potes, 2013).  

Uma das fontes de contaminação para a carne suína, são os próprios animais, a partir da 

pele, dos pelos, do conteúdo gastrointestinal, da região orofaríngea assim como do meio 

ambiente e dos operadores do Matadouro. Porém, o controlo e redução da contaminação são 

alcançados através da utilização de boas práticas de maneio dos animais em pré-abate, de um 

programa de limpeza e desinfeção das instalações e equipamentos da sala de abate assim como 

a manutenção constante da higiene pessoal e dos procedimentos durante o abate (Borch et al., 

1996). 

A presença de microrganismos nas carnes vermelhas é influenciada pelas condições em 

que os animais são criados, abatidos e processados. As etapas mais críticas para a contaminação 

da carne são os procedimentos de abate, mas uma quantidade considerável de contaminação 

também é possível durante as operações subsequentes (García-López et al., 1998). 

No abate e preparação das carcaças de suíno, o número e tipos de bactérias estão 

dependentes da sua sobrevivência ao aquecimento durante o escaldão e chamusco assim como 

à contaminação durante a depilação, raspagem, evisceração e manuseamento das carcaças 

(Greig et al., 2005). 

Segundo o Regulamento (CE) N.º 1441/2007, estão definidos critérios para a contagem 

de colónias aeróbias, contagem de Enterobacteriaceae e presença de Salmonella em carcaças 

de suíno. 

 De acordo com o Regulamento (CE) N.º 853/2004, a carne é definida por todas as partes 

comestíveis dos seguintes animais: ungulados domésticos (bovinos, suínos, ovinos, caprinos e 

solípedes domésticos), aves de capoeira, lagomorfos (coelhos, lebres e roedores) e de caça 

(selvagem, de criação, miúda selvagem e grossa selvagem). 

Segundo a EFSA e ECDC (2014) e como é possível observar pelo gráfico 1, a carne de 

suíno e derivados foram responsáveis por 5,4% dos surtos na UE em 2012.  
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Gráfico 1 – Distribuição de surtos por veículo alimentar na UE em 2012 

 (Adaptado: EFSA E ECDC, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crustáceos, marisco, 

moluscos 4.6 % 

Refeições buffet 

4.8 % 

Ovos e seus derivados 

Mistura de comidas 

Peixe e seus derivados 

Outros alimentos 
Outros ou mistura 

de carnes e 

derivados 

Queijo 

Carne de suíno 

e derivados 

Vegetais e fruta 

e derivados 

Carne de frango 

(Gallus gallus) e 

derivados 4.2 % 

Carne de 

bovino e 

derivados 3.0 

% 
Produtos de 

padaria 2.2 % 

Água da torneira 2.1 % 

N = 763 
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2 - Produção e consumo de carne de suíno  

2.1 – Produção de carne de suíno  

 

Uma previsão realizada por Ahmed, (2013) e Ahmed, (2014) demonstra que os três 

maiores produtores de carne de suíno em 2014 são a China, a UE e os EUA, como se pode 

verificar na seguinte tabela. 

 

Tabela 1 – Países produtores de carne de suíno (Adaptado: Ahmed, 2014) 

 

Produção 2010 2011 2012 2013 
Novembro 

2014 
Abril 2014 

China 50,712 50,604 53,427 55,620 54,700 56,950 

EU 22,627 22,953 22,526 22,390 22,450 22,300 

EUA 10,186 10,331 10,555 10,530 10,785 10,332 

Brasil 3,195 3,227 3,330 3,280 3,435 3,400 

Rússia 1,981 2,064 2,175 2,400 2,300 2,550 

Vietname 2,090 2,130 2,175 2,220 2,260 2,260 

Canadá 1,779 1,812 1,840 1,820 1,850 1,820 

Filipinas 1,260 1,288 1,310 1,350 1,390 1,390 

Japão 1,292 1,267 1,297 1,309 1,305 1,305 

México 1,175 1,202 1,239 1,281 1,290 1,285 

Coreia do Sul 1,110 837,000 1,086 1,252 1,160 1,170 

Ucrânia 631 704 701 795 820 830 

Taiwan 845 865 878 842 840 815 

Chile 498 528 584 550 575 540 

Argentina 279 301 331 402 400 440 

Austrália 339 344 352 360 360 365 

Outros 2,900 3,011 3,022 3,051 3,004 2,951 

Total 102,899 103,468 106,828 109,452 108,924 110,703 

 

1,000 – Mil toneladas (Peso equivalente da carcaça) 

 

A China é o país que representa mais de metade da produção de carne suína mundial, 

com um aumento de 2,3 milhões de toneladas para 57,0 milhões de toneladas, justificado pelo 

reduzido número de surtos de doenças em suínos, uma melhor alimentação dos animais e da 

genética, dando origem a animais com bom peso para abate e com baixos custos de produção  

esperados (Ahmed, 2013; Ahmed, 2014). 
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Com uma produção prevista de 22,300 milhões de toneladas de carne de suíno no ano 

2014, a UE é o segundo maior produtor mundial, atrás da China. No entanto, houve uma 

redução de 150 mil toneladas a 22,3 milhões pela perda do seu mercado principal de exportação, 

a Rússia, que representou 23% do seu comércio em 2013. (Ahmed, 2014). 

Pela análise do gráfico 1, constata-se que durante 2010-2012 a carne de suíno foi a mais 

produzida em Portugal. 

 

Gráfico 2 – Produção de carne em Portugal (Adaptado: INE 2013) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Em relação à origem das carnes consumidas em Portugal, em média e no período em 

análise, 70,9% das carnes tiveram origem na produção nacional. Em 2012, 57,6% da carne de 

suíno disponível teve origem na produção nacional (INE, 2014). 

Em 2012 a produção de carne de suíno em Portugal foi de 383 mil toneladas, tendo uma 

variação negativa de 5,6%, comparativamente a 2011. No mercado nacional houve menos 

suínos devido à continuação do seu envio para abate em Espanha, provocando uma oferta 

inferior à procura, com o consequente impacto nos preços que aumentaram em 2012. Outro 

fator que implicou uma menor oferta de animais para abate em 2012, foi a redução do número 

de porcas reprodutoras nacionais (INE, 2013). 

De acordo o INE (2013), Portugal não produz carne suficiente para satisfazer as 

necessidades de consumo nacionais, que em 2012 tiveram um total de 1113 mil toneladas. Entre 

os anos de 2009 e 2012, a produção nacional de carne satisfez em média 73,2% da carne 

consumida.  
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2.2 – Consumo de carne de suíno  

 

Uma previsão do consumo de carne de 1990 até 2020 realizada pelo OECD-FAO 

(2011), indica que o consumo de carne vai ser menor em relação à década anterior devido aos  

preços elevados da carne e pelo abrandamento do crescimento da população. O envelhecimento 

da população aliado ao crescente impacto da produção de carne sobre o meio ambiente são 

esperados para exercer algum efeito na procura, principalmente nos países desenvolvidos. 

De acordo com Ahmed (2013) e Ahmed (2014), os três maiores consumidores de carne 

de suíno a nível mundial são a China, a União Europeia e os EUA , como se observa na tabela 

a seguir.  

 

Tabela 2 – Países consumidores de carne de suíno (Adaptado: Ahmed, 2014) 

 

Consumo 2010 2011 2012 2013 
Novembro 

2014 
Abril 2014 

China 50,799 51,108 53,802 56,096 55,260 57,440 

EU 20,952 20,822 20,382 20,173 20,270 20,315 

EUA 8,654 8,340 8,441 8,668 8,785 8,553 

Rússia 2,896 3,035 3,208 3,267 3,220 3,199 

Brasil 2,577 2,644 2,670 2,696 2,816 2,727 

Japão 2,488 2,522 2,557 2,549 2,555 2,529 

Vietname 2,072 2,113 2,160 2,205 2,245 2,245 

México 1,784 1,710 1,850 1,953 1,970 1,945 

Coreia do Sul 1,539 1,487 1,546 1,628 1,600 1,612 

Filipinas 1,418 1,432 1,446 1,521 1,573 1,564 

Ucrânia 776 806 953 992 1,010 1,025 

Taiwan 901 919 906 879 892 862 

Canadá 810 800 834 810 850 777 

Hong Kong 467 558 547 536 548 583 

Austrália 482 482 511 510 529 513 

Argentina 326 359 362 419 434 455 

Outros 3,815 3,981 4,091 4,173 4,114 4,091 

Total 102,756 103,118 106,266 109,075 108,671 110,435 

 

1,000 – Mil toneladas (Peso equivalente da carcaça) 
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Relativamente ao consumo de carne de suíno na UE, houve registos de uma quebra 

passando de 31,3 kg/habitante em 2012 para 30,8 kg/habitante em 2013. Apesar deste descida, 

a carne de suíno continua a ser a carne preferida dos consumidores comunitários (Pecuária, 

2014). 

Em 2011 a carne de suíno em Portugal foi a mais consumida (44,6 kg per capita), 

seguida da carne de aves (35 kg per capita) e de bovinos (17,1 kg per capita) (PAC, 2013).  

Relativamente à estrutura de consumo das carnes do ano 2012 em Portugal, a carne de 

suíno foi a mais consumida (42,9 kg/hab), seguida da carne de aves de capoeira (35,6 kg/hab) 

e da carne de bovino (16,9 kg/hab) (INE, 2013). 

 

3 – Processo de abate de suínos e fontes de contaminação 

 

Segundo o Regulamento (CE) N.º 853/2004, um Matadouro é um estabelecimento para 

abate e preparação de animais cuja carne se destina ao consumo humano. 

De acordo com Greig et al. (2005), o processo de abate aplicado em Matadouro de 

suínos consiste no atordoamento, sangria, escaldão, depilação, chamusco, raspagem, polimento, 

lavagem pré-evisceração e por último a evisceração e lavagem. Segundo Sorqvist e Danielssen-

Tham (1986), citado por Gill e Jones, (1998), a pele das carcaças que sofram escaldão são na 

sua maioria livres de bactérias patogénicas e deteriorativas, no entanto podem ser novamente 

contaminadas com as mesmas bactérias em etapas subsequentes como é o caso da depilação.  

O processo de abate é diferente dos ruminantes uma vez que a tecnologia de abate de 

suínos é constituída pelo escaldão e chamusco, ao contrário dos ruminantes em que a pele é 

removida Greig et al. (2005). 

Gill et al., (2000) referem que as etapas como escaldão, depilação, chamusco e raspagem 

a pele dos suínos parece estar visivelmente limpa e livre de pelos e cerdas. No entanto, Gill et 

al., (1997) e Gill et al., (1993), citado por Loretz et al., (2011) afirmam que apesar desta 

aparência as carcaças podem estar altamente contaminadas com bactérias, constituindo assim 

uma fonte importante de contaminação durante o abate e preparação no Matadouro.  

Na depilação e evisceração, a microbiota do trato intestinal pode contaminar as carcaças, 

podendo também ocorrer a contaminação das miudezas. As operações de depilação e raspagem 

são consideradas as etapas causadoras de grandes contaminações nas superfícies da carcaça, 

sendo por isso necessário cuidados especiais na limpeza do equipamento para evitar a 

acumulação de bactérias, uma vez que o material usado pode ser o causador da contaminação 
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e disseminação das bactérias nas carcaças que saem da zona de abate e de seguida para 

refrigeração (Greig et al., 2005). 

Durante a inspeção ante-mortem há a reprovação de animais doentes e muito sujos mas 

não o impedimento do abate de suínos com microrganismos patogénicos presentes no intestino 

e na pele dos mesmos (Greig et al., 2005). 

 

3.1 – Sangria 

 

De acordo com Gill (2000), a sangria consiste na depleção sanguínea do corpo do animal 

e deve ser efetuada com instrumento adequado para satisfazer os requisitos técnicos de higiene. 

Depois de atordoados, os suínos seguem para a operação de sangria à qual é feita por 

secção da veia cava cranial. A ocorrência de possíveis bactérias patogénicas está dependente da 

contaminação cruzada e das bactérias presentes na zona de atordoamento tais como Listeria 

spp. (Greig et al., 2005). Os mesmos autores referem que após a operação de sangria, a pele do 

suíno pode ser contaminada com cerca de 106-107 ufc mesófilos, 104-105 ufc gram-negativas e 

103-104 ufc Enterobacteriaceae/cm2.  

As facas utilizadas nesta etapa devem ser mergulhadas na caixa de esterilização com 

temperatura mínima da água de 82,2º C, após sangria de cada animal (SENAI, 2003). 

Num Matadouro de suínos, a faca utilizada na sangria faz com que haja a possível 

introdução de alguns microrganismos. No entanto, se as etapas posteriores à sangria forem 

realizadas com boas práticas de higiene, há a garantia de um baixo número de microrganismos 

nos tecidos da carcaça (Frobisher, 1964).  

 

3.2 – Escaldão 

 

 No escaldão as carcaças são submetidas a um tratamento térmico com água entre os 58-

62º C durante 5-6 minutos ou com vapor para facilitar a remoção de cerdas, sendo a combinação 

tempo/temperatura determinantes para a sua remoção na depilação (Greig et al. 2005). A 

combinação de uma temperatura superior a 63º C durante 4-5 minutos danifica a pele do suíno. 

Nesta etapa, o material orgânico presente na pele e nas unhas, como as fezes e o sangue, 

acumula-se na água, podendo contaminar a carcaça através da entrada de água pela ferida da 

sangria (Greig et al. 2005). Na água do escaldão podem ser detetados estreptococos fecais e 

podem estar presentes centenas de esporos de C. perfringens, e os estafilococos parecem ser 
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destruídos. Quando a temperatura é superior a 60º C, as bactérias gram-negativas podem ser 

encontradas em números baixos (Greig et al. 2005). A água do escaldão pode estar contaminada 

por Campylobacter spp., Yersinia spp. e Salmonella spp., com mesófilos, psicrotróficos, 

bacilos, clostrídios, Enterobacteriaceae, Salmonella spp. e Listeria spp., no entanto todas as 

bactérias descritas anteriormente são reduzidas nesta etapa (Greig et al. 2005). 

O tratamento térmico aplicado no escaldão destrói grande parte dos organismos gram-

negativos, no entanto as carcaças podem ser novamente contaminadas nas etapas subsequentes 

(García-López et al., 1998). 

 

3.3 - Depilação 

 

A depilação tem como objetivo remover mecanicamente as cerdas. No caso de as fezes 

serem expulsas pelo ânus, há a possibilidade de contaminação das carcaças, sendo esta uma 

importante causa de contaminação (Greig et al. 2005). Existem estudos onde se observou um 

aumento significativo de Enterobacteriaceae, um aumento de 100 vezes na contaminação por 

bactérias gram-negativas e mesófilos na pele do suíno após depilação (Greig et al. 2005). Os 

equipamentos usados nesta etapa podem ser contaminados por Salmonella spp. e 

Campylobacter spp. e haver assim a sua propagação entre as carcaças (Greig et al. 2005). 

Quando a água usada nesta etapa tiver entre os 60-62º C, a contaminação bacteriana é reduzida. 

No entanto, a multiplicação de microrganismos no equipamento de depilação pode ocorrer se 

não for devidamente higienizado (Greig et al. 2005). 

 

3.4 – Chamusco 

 

O chamusco tem como finalidade remover os pelos e cerdas que não foram removidas 

na etapa anterior. Porém, o tratamento térmico na superfície da carcaça pode ser desigual. Um 

chamusco eficiente faz com que as superfícies das carcaças apresentem menores contagens de 

Enterobacteriaceae e de aeróbios mesófilos; haja uma redução da contagem de mesófilos a 100 

ufc/cm2 em amostras excisadas de pele abdominal de suíno e torna raro a presença de bactérias 

gram-negativas (Greig et al. 2005). 
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3.5 – Raspagem e polimento 

 

Durante a raspagem e polimento a carcaça é raspada quer mecânica ou manualmente. 

De seguida é lavada para remover cerdas ou então material queimado. Nesta etapa há aumentos 

significativos de contaminação bacteriana na pele da carcaça, podendo haver a contaminação 

com Salmonella spp.. A extensão da contaminação varia com a ordem de abate e entre 

Matadouros, podendo a contaminação ser de 1000 vezes para bactérias gram-negativas e 

mesófilos (Greig et al. 2005). 

Caso haja uma limpeza e higienização inadequada do equipamento, este atua como uma 

fonte contínua de contaminação, ocorrendo assim a multiplicação microbiana na maquinaria 

com possível contaminação das carcaças, sendo os primeiros suínos abatidos os mais 

contaminados. A contaminação das carcaças com Enterobacteriaceae e mesófilos pode ser 

relacionado com os cuidados tomados na limpeza dos equipamentos. Quando o equipamento 

está corretamente limpo e higienizado, a carga bacteriana das carcaças aproxima-se da carga 

bacteriana após as carcaças terem passado pelo chamusco (Greig et al. 2005). 

De acordo com Gill et al., (1995), a redução da carga microbiana em carcaças de suínos 

após raspagem é desejável para melhorar a segurança e estabilidade do armazenamento da carne 

de suíno. 

 

3.6 – Evisceração 

 

Na evisceração as vísceras são removidas da carcaça e de seguida são inspecionadas por 

um Veterinário Oficial (Greig et al. 2005). No trato intestinal podem estar presentes 

Campylobacter spp. e Salmonella spp., havendo a contaminação frequente das vísceras e da 

carcaça. É crucial nesta etapa serem tomados alguns cuidados essenciais para reduzir a 

contaminação com Enterobacteriaceae e Salmonella spp. (Greig et al. 2005). No entanto, as 

bactérias provenientes da matéria fecal podem ser encontradas nas carcaças e a superfície das 

mesmas não conter vestígios de matéria fecal. A desinfeção de facas e a lavagem de mãos entre 

cada carcaça reduz a contaminação das carcaças por Salmonella e E. coli (Greig et al. 2005). 

Durante a evisceração há frequentemente o aumento do número de aeróbios mesófilos 

e nesta etapa poderá ocorrer um aumento significativo de Enterobacteriaceae (Greig et al. 

2005). 

Uma incorreta higienização das máquinas de raspagem e a falta de cuidados que evitem 
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a contaminação durante a evisceração são os fatores de risco mais importantes a ter em conta 

(Greig et al. 2005). 

Gill et al., (1995) afirmam que as bactérias presentes na pele da carcaça são 

inevitavelmente transferidas para a carne durante a evisceração e preparação das carcaças.  

 

3.7 – Lavagem 

 

 A lavagem da carcaça com água remove algumas bactérias contudo há a distribuição de 

algumas bactérias de um local da carcaça para outros (Greig et al. 2005). A lavagem parece ter 

pouco efeito na redução da contaminação por Escherichia coli e Salmonella spp. e caso não for 

contínua tem pouco efeito na redução dos microrganismos psicotróficos (Greig et al. 2005). A 

adição de 200 mg/l de hipoclorito de sódio à água de lavagem tem frequentemente pouco efeito 

na redução da contaminação bacteriana. Estudos anteriores, demonstram que quando são 

aplicadas soluções de ácidos orgânicos na pele de suínos, há uma redução no número de 

Enterobacteriaceae e de mesófilos (Greig et al. 2005), no entanto estes tratamentos não são 

permitidos na UE. 

 

3.8 – Refrigeração 

 

Uma adequada refrigeração das carcaças, limita a multiplicação de microrganismos 

psicotróficos e impede a multiplicação de mesófilos e de bactérias patogénicas mesófilas, como 

a Salmonella spp., por exemplo (Greig et al., 2005). 

De acordo com Pelczar et al., (1981), a carcaça de um animal após abate é mantida em 

refrigeração e deve apresentar uma contaminação superficial apenas nominal, enquanto os seus 

tecidos internos devem permanecer estéreis. No entanto, a baixa temperatura de conservação 

das carnes permite o desenvolvimento de microrganismos psicrófilos. A carne fresca, cortada 

da carcaça refrigerada, tem a sua superfície contaminada com microrganismos do ambiente e 

dos instrumentos de corte da carne como facas e serras, acrescentando novos microrganismos 

a cada novo corte. A fim de melhorar a qualidade microbiológica das carnes, alguns estados-

membros adotaram padrões como estabelecimentos de regulamentos, exigindo critérios 

microbiológicos no momento da aquisição pelo consumidor.  
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De acordo com o Regulamento (CE) N.º 853/2004, as carnes frescas devem ser 

arrefecidas após a Inspeção post mortem e mantidas, permanentemente, a uma temperatura que 

permita que o interior da carcaça e das vísceras apresentem ≤ 7º C e 3º C, respetivamente. 

 

4 – Bactérias patogénicas em pele e em carcaças de suínos abatidos em 

Matadouro 

 

Quando os animais chegam ao Matadouro estão constituídos por um número diverso e 

vasto de bactérias, tendo sido identificados pelo menos 70 agentes patogénicos, presentes no 

intestino, nas fezes, na pele e nas unhas (Jacquelyn e Black, 2013). 

A pele dos suínos pode transportar grandes populações de microrganismos do próprio 

suíno como também de microrganismos adquiridos na exploração, no transporte, na abegoaria 

e no Matadouro. Staphylococcus hyicus e Staphylococcus aureus fazem parte da flora 

microbiana da pele dos suínos, sendo a primeira bactéria bastante comum nas narinas e nas 

áreas cutâneas peludas dos suínos (Devriese, 1990), citado por Greig et al., (2005). 

O principal reservatório de Salmonella spp., Campylobacter spp. e Yersinia 

enterocolitica é o suíno, podendo a contaminação destas bactérias ser limitado desde que sejam 

aplicados procedimentos rigorosos de abate. Outras bactérias como Listeria monocytogenes, 

Listeria spp., Aeromonas spp. e S. aureus podem fazer parte da flora residente do próprio 

ambiente do Matadouro, e podem ser controladas com limpeza e desinfeção adequadas (Borch 

et al., 1996). 

Segundo Borch et al., (1996), os animais com aparência saudável, livres de sintomas de 

infeções, podem ser portadores de bactérias como Salmonella spp., E. coli, Shigella spp., 

Campylobacter jejuni, L. monocytogenes e Y. enterocolitica.  

De acordo com Greig et al., (2005), a permanência prolongada dos suínos na abegoaria 

dos Matadouros, faz aumentar a prevalência de Salmonella no trato intestinal dos suínos. 

A carne suína pode sofrer contaminações e possíveis alterações microbianas em função 

de fatores intrínsecos e extrínsecos tais como: criação zootécnica, sanidade animal, pH, 

humidade da carne e o potencial de oxi-redução. Estes fatores, podem ser determinantes para 

causar contaminações cruzadas e possível contaminação fecal, proporcionando carnes com 

elevadas cargas bacterianas (Franco et al., 2008).   

As bactérias capazes de causar doenças transmitidas por alimentos e que podem 

constituir um perigo em carne e produtos de carne incluem Salmonella spp., Campylobacter 
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spp termofílico, E. coli enterohemorrágica (por exemplo serótipo O157, EHEC), alguns 

serótipos de Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Pseudomonas spp., 

Shewanella, Clostrídios psicotróficos (Greig et al., 2005). 

No abate de suínos, há muitas oportunidades para a contaminação da carcaça de suíno, 

com bactérias potencialmente patogénicas tais como Aeromonas hydrophila, Staphylococcus 

aureus e Listeria monocytogenes e bactérias de origem fecal tais como Campylobacter coli e 

jejuni, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica e E. coli. No entanto, não inclui nenhuma etapa 

onde o risco de contaminação por estas bactérias seja completamente eliminado, porém há como 

reduzir a carga contaminante (Borch et al., 1996). 

A flora microbiana da superfície da carcaça depende da limpeza com que é manipulada 

e do tempo que permanece em refrigeração. Quando a superfície da carne é exposta ao ambiente 

do Matadouro, contamina-se de imediato. As bactérias presentes nas luvas, mãos dos 

manipuladores, instrumentos de corte assim como pó das peles e pelos dos animais, contribuem 

para a contaminação da superfície da carcaça. Achromobacter, Proteus, Enterococcus, 

Clostridium, Corynebacterium, Escherichia e Aerobacter são bactérias que podem estar 

presentes na superfície da carcaça, estando estes microrganismos presentes no solo, pó e fezes 

(Frobisher, 1964). 

Uma vez que Enterobacteriaceae, E. coli e E. coli O157 são as bactérias pesquisadas 

neste estudo, serão descritas de seguida com maior pormenor.  
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4.1 – Enterobacteriaceae  

 

Segundo Ferreira e Sousa (2000), os géneros mais prevalentes  desta família são 

Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Morganella, 

Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella e Yersinia. 

As bactérias da família de Enterobacteriaceae são agentes comuns de infeção no 

homem, estando presentes numa grande variedade de locais que incluem o aparelho 

gastrointestinal humano como o de outros animais e vários locais do meio ambiente (Fonseca 

et al., 2004). 

Algumas bactérias desta família integram a flora indígena do homem e de outros 

animais, como por exemplo a E. coli, e outras  causam doenças nos mamíferos (E. coli, 

Salmonella e Shigella). Os solos, as plantas e águas são locais onde estas bactérias podem estar 

presentes. As infeções causadas provocam elevadas taxas de mortalidade e morbilidade 

(Ferreira e Sousa, 2000). 

No Regulamento (CE) nº 1441/2007, estão definidos critérios para a contagem de 

Enterobacteriaceae em carcaças de suíno, utilizando o método destrutivo. Se a média 

logarítmica diária for menor do que 2.0 log ufc/cm2, estiver situada entre 2.0-3.0 log ufc/cm2 e 

for maior do que 3.0 log ufc/cm2, considera-se, respetivamente, satisfatório, aceitável e 

inaceitável. Neste Regulamento, as contagens de Enterobacteriaceae na carcaça de suíno são 

utilizadas como critério de higiene dos processos, para demonstrar a eficácia em termos de 

higiene do processo de abate (Lenaham et al., 2009). Caso os resultados sejam insatisfatórios, 

deve haver uma melhoria de higiene no abate e reexame das modalidades de controlo dos 

processos. 

Lenaham et al., (2009) referem que uma vez que é menos frequente encontrar bactérias 

patogénicas de origem entérica nas superfícies da carcaça, Enterobacteriacae é utilizada para 

indicar a possível presença destas bactérias. 

Estudos anteriores realizados por Vieira-Pinto et al., (2003); Zweifel et al., (2005); 

Pearce e Bolton (2005); Specha et al., (2006); Lindblad, 2007; Zweifel et al., 2008 e Lenahan 

et al., (2009), revelam contagens/níveis de Enterobacteriaceae em vários locais da carcaça de 

suíno em Matadouros. Destes estudos alguns autores utilizaram como técnica de amostragem o 

esfregaço com esponja, outros o método destrutivo (excisão) e outros as duas técnicas de 

amostragem. As tabelas 3, 4, 5 e 6 são relativas a estes estudos. 
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Tabela 3 - Comparações das contagens de Enterobacteriaceae com outros estudos, utilizando o esfregaço com 

esponja como técnica de amostragem 

 

Enterobacteriaceae 
Técnica de 

amostragem 
Área testada Área total Referências bibliográficas 

0,70 (log ufc/cm2) Esfregaço Face externa 400 cm2 Vieira-Pinto et al., 2003 

0,60 (log ufc/cm2) Esfregaço Face interna 400 cm2 Vieira-Pinto et al., 2003 

0,09* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 400 cm2 Zweifel et al., 2005 

0,08* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 400 cm2 Zweifel et al., 2005 

0,42* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 400 cm2 Zweifel et al., 2005 

0,33* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 400 cm2 Zweifel et al., 2005 

0,40 (log ufc/cm2) Esfregaço Face externa 400 cm2 Lindblad, 2007 

0,50 (log ufc/cm2) Esfregaço Face externa 400 cm2 Lindblad, 2007 

- 0,20 (log ufc/cm2) Esfregaço Face externa 400 cm2 Lindblad, 2007 

- 0,10(log ufc/cm2) Esfregaço Face externa 400 cm2 Lindblad, 2007 

0,60* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 6270 cm2 Lenahan et al., 2009 

0,79* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 6270 cm2 Lenahan et al., 2009 

0,34* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 6270 cm2 Lenahan et al., 2009 

1,75* (log ufc/cm2)  Esfregaço Face externa 6270 cm2 Lenahan et al., 2009 

 

*Média por Matadouro do estudo 

 

Todos os resultados estão expressos em log ufc/cm2 

 

Tabela 4 – Comparações das contagens de Enterobacteriaceae com outros estudos realizados em vários locais 

da carcaça, utilizando o esfregaço com esponja como técnica de amostragem 

 

 

Todos os resultados estão expressos em log ufc/cm2 

Locais da carcaça submetidos a esfregaço com esponja Área de 

cada local 
Média Referências bibliográficas 

Barriga Costas Presunto Pescoço Queixada 

1,58 2,99 2,33 - 2,29 100 cm2 - Pearce e Bolton, 2005 

1,51 2,67 1,72 - 1,69 100 cm2 - Pearce e Bolton, 2005 

2,47 2,18 2,08 2,68 - 100 cm2 - Specha et al., 2006 

3,86 3,89 3,87 4,35 - 100 cm2 - Specha et al., 2006 
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Tabela 5 – Comparações das contagens de Enterobacteriaceae com outros estudos, utilizando a excisão como 

técnica de amostragem 

 

Enterobacteriaceae 
Técnica de 

amostragem 
Área testada Área total Referências bibliográficas 

1,70 (log ufc/cm2) Excisão Face externa 20 cm2 Vieira-Pinto et al., 2003 

-0,20 (log ufc/cm2) Excisão Face externa 20 cm2 Lindblad, 2007 

0,30 (log ufc/cm2) Excisão Face externa 20 cm2 Lindblad, 2007 

 

 

Tabela 6 – Comparações das contagens de Enterobacteriaceae com outros estudos, utilizando a excisão como 

técnica de amostragem 

 

Locais da carcaça submetidos a excisão Área de 

cada 

local 

Média 
Referências 

bibliográficas Barriga Costas Presunto Pescoço Queixada 

2,83 3,60 2,92 - 2,04 100 cm2 - 
Pearce e Bolton, 

2005 

2,44** 2,76** 2,38** 2,49** - 5 cm2 - Zweifel et al., 2008 

 

**Média de todos os Matadouros 

Todos os resultados estão expressos em log ufc/cm2 
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4.1.1 – Características Enterobacteriaceae 

 

 As bactérias da família Enterobacteriaceae são constituídas por bacilos Gram-negativos 

(Bier, 1976; Ferreira e Sousa, 2000; Fonseca, 2004;), capsuladas ou não (Bier, 1976), aeróbios 

e anaeróbios facultativos, imóveis ou móveis, fermentam a glucose com ou sem produção de 

gás, produzem catalase e são citrocromo oxidase negativo (Ferreira e Sousa, 2000; Fonseca, 

2004;), crescem em gelose de MacConkey, e a maior parte reduz os nitratos a nitritos (Bier, 

1976; Fonseca, 2004).  

 

4.2 – Escherichia coli 

 

Durante a tentativa de isolar o agente etiológico da cólera em 1885, Theodore Von 

Escherich isolou de fezes de crianças e estudou pela primeira vez, Bacterium coli, passando 

este microrganismo em 1920 a denominar-se Escherichia coli, aumentando as certezas de que 

poderia causar ocasionalmente gastroenterites com uma taxa de mortalidade significativa em 

crianças (Bier, 1976; Venkitanarayanan e Doyle, 2003; ASAE, 2014). Em 1940, foi 

estabelecido o papel de E. coli como bactéria patogénica entérica e foram definidas medidas 

para o seu controlo pelos países desenvolvidos (ASAE, 2014). A indústria alimentar também 

reconheceu a importância desta bactéria (ASAE, 2014) pelo que desde o início do século XX é 

utilizada como organismo indicador de contaminação fecal em água e em alimentos (Ferreira e 

Sousa 2000; ASAE, 2014). 

Franco et al., (2008), referem que E. coli evidencia-se no cenário Brasileiro e 

internacional como bactéria de importância em sanidade animal, higiénico-sanitária e de saúde 

coletiva.  

O principal habitat de E. coli é o trato intestinal de humanos e de outros animais de 

sangue quente e a maioria dos serótipos fazem parte da flora comum do intestino dos 

mamíferos. No entanto, há serótipos que não fazem parte da constituição da flora intestinal 

normal mas são patogénicos para o homem e para outros animais. A transmissão das infeções 

causadas por E. coli seguem principalmente três vias, o consumo de alimentos contaminados, 

o contacto com humanos e o contacto direto com animais (ASAE, 2014). 

Apesar do habitat principal de E. coli ser o trato intestinal da maioria dos animais de 

sangue quente, por vezes pode estar ausente no intestino dos suínos (Jay et al., 2005). 
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Vários surtos associados ao consumo de alimentos contaminados por E. coli foram 

descritos nas últimas décadas. No entanto, os episódios atribuídos a E. coli pela sua severidade 

e elevada taxa de mortalidade, alertaram as entidades de saúde pública, o público e a indústria 

alimentar para o risco que esta bactéria representa. A análise dos surtos causados por qualquer 

um dos tipos de E. coli demonstra que estes têm como primeira causa a contaminação fecal de 

água ou de alimentos devido a saneamentos deficientes, más práticas de fabrico e higiene 

pessoal desadequada. No que se refere aos problemas causados por E. coli, os principais 

alimentos mais frequentes associados a infeções por E. coli descritos foram carnes mal 

cozinhadas, principalmente de origem bovina (hambúrgueres), enchidos curados, sementes de 

alfalfa, alface, sumos de fruta não pasteurizados, queijo curado e leite cru (ASAE, 2014). 

O estabelecimento de códigos de boas práticas e de ações corretivas com o objetivo de 

reduzir a contaminação fecal ao longo de  toda a cadeia alimentar poderá contribuir para a 

redução dos perigos de saúde pública associados a E. coli. O conhecimento atual do 

microrganismo indica que o controlo da contaminação deve ter como principal objetivo a 

redução da sua presença durante a criação e o abate de animais, principalmente nos bovinos. A 

prevenção das infeções com E. coli passa ainda pela cumprimento rigoroso das temperaturas ao 

longo da cadeia de frio, e por evitar o consumo de carnes mal cozinhadas, de bovino em 

particular, de leite não pasteurizado e de água não tratada. A implementação de sistemas de 

autocontrolo, como por exemplo o HACCP, ao longo de toda a cadeia é considerada uma 

ferramenta importante de prevenção (ASAE, 2014). 

No Regulamento (CE) N.º1441/2007, E. coli está definida como critério de higiene dos 

processos, desempenhando o papel de indicador de contaminação fecal em carne picada, carne 

separada mecanicamente e em preparados de carne. No caso de resultados insatisfatórios 

deverão ocorrer melhorias de higiene na produção e da seleção e/ou origem das matérias-

primas. No entanto, neste estudo avaliou-se a sua ocorrência particularmente nas faces internas 

e extermas das carcaças dos suínos. Estudos anteriores realizados por Morgan et al., (1985); 

Gill et al., (2000); Matsubara, (2005); Lindblad, (2007) e Ghafir e Daube, (2008), revelam 

contagens/níveis de E. coli em vários locais da carcaça de suíno em Matadouros. As tabelas 7 

e 8 são relativas a estes estudos. 
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Tabela 7 – Comparações das contagens de E, coli com outros estudos, aplicado o esfregaço com esponja como 

técnica de amostragem 

 

 

*Média por Matadouro 

 

Tabela 8 – Comparações das contagens de E. coli com outros estudos realizados em vários locais da carcaça, 

aplicado o esfregaço com esponja como técnica de amostragem 

 

Locais da carcaça submetidos a esfregaço com esponja 
Média 

Referências 

bibliográficas 
Barriga Costas Pernil Peito Queixada 

- - - - 1,54 (40 cm2) - Morgan et al., 1985 

- - - - 1,51 (40 cm2) - Morgan et al., 1985 

 -  - 0,45 (100 cm2) 0,39 (100 cm2) 0,54 (100 cm2) - Matsubara, 2005 

 

Todos os resultados estão expressos em log ufc/cm2 

 

 

 

 

 

 

  

E. coli 
Técnica de 

amostragem 
Zona de amostra Área total 

Referências 

bibliográficas 

0,63* log ufc/100 cm2 Esfregaço Face externa 100 cm2 Gill et al., 2000 

0,81* log ufc/100 cm2 Esfregaço Face externa 100 cm2 Gill et al., 2000 

1,62* log ufc/100 cm2 Esfregaço Face externa 100 cm2 Gill et al., 2000 

ND log ufc/100 cm2 Esfregaço Face externa 100 cm2 Bryant et al., 2003 

- 0,60* log ufc/cm2 Esfregaço Face externa 400 cm2 Lindblad, 2007 

- 0,50* log ufc/cm2 Esfregaço Face externa 400 cm2 Lindblad, 2007 

0,00* log ufc/cm2 Esfregaço Face externa 400 cm2 Lindblad, 2007 

0,48 log ufc/cm2 Esfregaço Face externa 600 cm2 Ghafir e Daube, 2008 
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4.2.1 – Características E. coli 

 

A espécie bacteriana designada por Escherichia coli, é uma bactéria gram-negativa 

(Venkitanarayanan e Doyle, 2003; ASAE, 2014); pertence à família Enterobacteriaceae (Acha 

e Szyfres, 2001); o seu habitat natural é o intestino de animais de sangue quente incluindo os 

humanos (Venkitanarayanan e Doyle, 2003); tem a forma de bastonete (bacilo) (Acha e Szyfres, 

2001; ASAE, 2014); é uma bactéria anaeróbia facultativa (cresce na presença e na ausência de 

oxigénio) (Acha e Szyfes, 2001; ASAE, 2014); é oxidase negativa; não produz esporos (Acha 

e Szyfres, 2001); é móvel por flagelos peritríquios ou imóvel (Bier, 1976; Acha e Szyfres, 2001; 

ASAE, 2014); é capaz de fermentar a glucose e manitol; não fermenta adonitol e inositol; é 

capaz de fermentar ou não a sacarose, o dulcitol e a salicina; não produz H2S (Bier, 1976) e tem 

a capacidade de fermentar a lactose e a glucose com produção de ácidos e gases (Acha e Szyfres, 

2001). Em relação à fermentação da lactose, no geral há variedades que a fermentam com 

produção de ácido e gases e há outras variedades que só fermentam a lactose mais tarde, 

havendo outras que não a fermentam (Bier, 1976). A presença desta bactéria no ambiente é 

considerada uma prova de contaminação com fezes de aves ou mamíferos (Venkitanarayanan 

e Doyle, 2003).  

Esta bactéria tem um período de incubação de 24-72 horas e está presente no leite cru e 

na carne mal passada (Ferreira e Sousa, 2000). 

A temperatura, o pH, a atividade da água, a relação com o oxigénio e a radiação são 

condições que influenciam a multiplicação e sobrevivência de Escherichia coli (ASAE, 2014). 

Algumas estirpes de E. coli têm uma temperatura ótima entre 35º e 45ºC e conseguem 

multiplicar-se com temperaturas situadas entre 7º e 46ºC. Contudo, E. coli multiplica-se com 

uma temperatura mínima de 8ºC e uma temperatura máxima de 44 a 45ºC e tem uma 

temperatura ótima de multiplicação de 37ºC. Geralmente, as estirpes patogénicas sobrevivem 

às temperaturas de refrigeração ocorrendo uma ligeira redução após 1 a 5 semanas de 

armazenamento, ao contrário de E. coli que não ocorre nenhuma redução mesmo quando os 

produtos são armazenados a -20ºC (ASAE, 2014). 

Quanto ao efeito do pH na multiplicação depende do tipo de ácido presente, podendo 

multiplicar-se a pH 4,5 ajustado com ácido clorídrico, mas não consegue multiplicar-se a esse 

mesmo pH ajustado com ácido lático. Relativamente às estirpes patogénicas, em queijo com 

valores de pH abaixo de 5,4 as estirpes patogénicas não conseguem multiplicar-se (ASAE, 

2014). 
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O limite mínimo de aW que permite o crecimento de E. coli é 0,95. A multiplicação 

desta bactéria pode ocorrer em meios e em alimentos com concentrações de cloreto de sódio de 

6,5% sendo as concentrações de 8,5% inibitórias (ASAE, 2014). 

Relativamente à radiação, E. coli é destruída por irradiação e o efeito letal da irradiação 

é aumentado pela presença de oxigénio, que é máximo entre os 45º e os 55ºC (ASAE, 2014). 

 

 

Tabela 9 – Propriedades bioquímicas de E. coli  

(Adaptado: Ferreira e Sousa, 2000; Venkitanarayanan e Doyle, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 – Estirpes patogénicas de E. coli 

 

A maioria das estirpes de E. coli não representam qualquer perigo para o hospedeiro 

(ASAE, 2014). No entanto, algumas estirpes podem ocasionar problemas entéricos sendo 

classificadas com base em manifestações clínicas, fatores de virulência, mecanismos de 

patogenicidade, epidemiologia e serologia. Atualmente, as principais estirpes associadas ao 

consumo de alimentos são agrupadas em cinco tipos de E. coli patogénica: a EPEC - 

Teste E. coli 

Acetoína - 

Arginina di-hidrolase -/+ 

Citrato - 

Fermentação da lactose + 

Fermentação do sorbitol + 

Gás a partir da lactose + 

H2S - 

Indol + 

Descarboxilação da lisina + 

Mobilidade + 

Descarboxilação da ornitina + 

Pigmento amarelo - 

Vermelho Metilo + 

Voges-Proskauer - 

β-Galactosidase + 

β-Glucuronidase + 
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Enteropatogénica, a EIEC - Enteroinvasiva, a ETEC - Enterotoxigénica, a EAEC - 

Enteroagregativa (Ferreira e Sousa, 2000; Ferreira et al., 2010 ; ASAE, 2014) e a EHEC - 

Enterohemorrágica (onde se inclui E. coli O157:H7) (ASAE, 2014). As variedades não 

patogénicas são diferenciadas das patogénicas através de técnicas de imunologia e por 

sorotipagem (Trabulsi e Toledo, 1989), citado por Franco et al., (2008).  

As estirpes patogénicas de E. coli para o Homem veiculadas por animais, representam 

um potencial risco de infeção pela via fecal-oral durante a criação de animais; consumo de água 

contaminada; contaminação fecal das carcaças pelo não cumprimento das boas práticas durante 

o abate e evisceração; contaminação das terras quando são utilizados excrementos animais, 

como fertilizantes sem qualquer tratamento prévio; consumo de leite cru com contaminantes 

fecais e o consumo de leite proveniente de vacas com mastites causados por E. coli. Por outro 

lado, a água de rega contaminada com esgotos humanos assim como os animais e operadores 

infetados podem ser possíveis vias de contaminação de alimentos com E. coli ETEC. Em países 

onde existe um elevado padrão de higiene a ETEC não é considerada um problema de saúde 

pública (ASAE, 2014). 
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Tabela 10 – Características e sintomas das estirpes patogénicas de E. coli 

 

Estirpe Características 
Referências 

bibliográficas 

Duração dos 

sintomas 
Sintomas 

Referências 

bibliográficas 

EPEC 
São classicamente associadas à 

diarreia do recém-nascido. 

(Ferreira e 

Sousa, 2000; 

Jawetz et al., 

2005) 

17 a 72 horas e 

desaparecem, 

normalmente, ao fim 

de 3 dias. 

Diarreia aquosa com muco 

mas sem sangue, náuseas, 

dores abdominais, vómitos, 

dores de cabeça, febre e 

arrepios. 

(ASAE, 2014) 

EIEC 

 

Estas estirpes invadem e destroem o 

epitélio do colón, causando um 

diarreia aguda com sangue e 

leucócitos nas fezes. 

(Ferreira e 

Sousa, 2000) 

 

8 a 24 horas com 

duração de alguns dias 

ou até semanas. 

Diarreia profusa ou disenteria 

(as fezes geralmente são 

mucóides e sanguinolentas), 

arrepios, febre, dores de 

cabeça, mialgia e cólicas 

abdominais. 

(ASAE, 2014) 

ETEC 

Responsáveis pela designada 

“diarreia dos viajantes”. 

 

São também causadoras de diarreia 

em lactentes de países em 

desenvolvimento. Estas estirpes 

produzem dois tipos de 

enterotoxinas, a termo-estável e a 

termo-sensível. 

(Ferreira e 

Sousa, 2000; 

Jawetz et al., 

2005; ASAE, 

2014; Franco 

e Landgraf, 

1996) 

 

(Jawetz et al., 

2005) 

8 a 44 horas com 

duração de 3 a 19 dias. 

Diarreia aquosa, febre baixa, 

cólicas abdominais, fadiga e 

náuseas. Os casos mais 

graves fazem lembrar a 

cólera com diarreia tipo água 

de arroz que pode conduzir à 

desidratação. 

(ASAE, 2014) 

EAEC 

EAEC agrega-se à mucosa intestinal. 

Estas estirpes produzem uma toxina 

termo-lábil e termo-sensível, dando 

origem a diarreia do tipo secretor e 

lesão da mucosa. 

(CDC, 1998) Mais de 14 dias. 

Diarreia secretora com muco, 

febre baixa e poucos ou 

nenhuns vómitos. 

(CDC, 1998) 

EHEC 

Produz uma verotoxina que possui 

um efeito citotóxico sobre as células, 

tendo sido associada à colite 

hemorrágica que é uma forma grave 

de diarreia e à SHU - Síndrome 

Hemolítica-Urémica, doença que 

causa insuficiêncial renal aguda e 

anemia hemolítica. 

(Ferreira e 

Sousa, 2000; 

Jawetz et al., 

2005) 

3 a 9 dias com duração 

de até 9 dias. 

Colite hemorrágica 

caracterizada por uma 

diarreia sanguinolenta, fortes 

dores 

abdominais, vómitos e 

ausência de febre. Em casos 

mais graves pode ocorrer 

SHU e 

PTT - Púrpura Trombótica 

Trombocitopénica em 

crianças e idosos.  

A taxa de mortalidade 

associada é muito elevada. 

(ASAE, 2014) 
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Tabela 11 – Propriedades bioquímicas de ETEC, EPEC, EIEC e O157:H7 

(Adaptado: Venkitanarayanan e Doyle, 2003) 

 

Teste ETEC EPEC EIEC O157:H7 

Fermentação da lactose + + v + 

Gás a partir da lactose + + + + 

Fermentação do sorbitol + + + - 

Indol + + v + 

Vermelho Metilo + + + + 

Voges-Proskauer - - - - 

Citrato - - - - 

Descarboxilação da lisina + + v + 

Descarboxilação da ornitina v v - + 

β-Glucuronidase + + + - 

 

+ > 90% positivo; - < 10% negativo; v 10-90% positivo 

 

4.2.2.1 - EHEC-VTEC 

 

 E. coli VTEC são um grupo de E. coli caracterizadas pela capacidade de produzir 

toxinas, designadas por verotoxinas. Um grande número de serótipos de E. coli têm sido 

reconhecidos como produtores de verotoxinas. As infeções humanas causadas por VTEC estão 

na maioria das vezes associadas a um número limitado de O:H serótipos, sendo os serótipos 

O157:H7 e O157:H- (VTEC O157), os agentes patogénicos mais frequentemente referidos 

causadores de doenças em humanos (EFSA e ECDC, 2014). 

VTEC pode ser transmitida aos seres humanos por contaminação direta ou indireta de 

alimentos por matéria fecal (Armstrong et al., 1996). Além do consumo de alimentos 

contaminados, os seres humanos podem ser infetados através do contacto direto com animais 

infetados ou por contaminação pessoa-pessoa (Armstrong et al., 1996). 

Os animais domésticos saudáveis, particularmente os ruminantes, são considerados 

como reservatórios de VTEC estando presente nas fezes dos mesmos (Beutin et al., 1993). No 

entanto, animais como suínos, aves, cães e gatos podem ser reservatórios de VTEC (Acheson e 

Keusch, 1996). 

Os serótipos de E. coli VTEC que causam infeções a humanos e isoladas a partir de 

amostras de carne bovino e outros animais, incluem VTEC O157, O26, O91, O103 e O145 

(EFSA e ECDC, 2014). 
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Cerca de 5 a 10% dos indivíduos infectados com E. coli  desenvolvem SHU - Síndrome 

Hemolítica Urémica, sendo este microrganismo o responsável por mais de 90% dos casos de 

SHU em crianças. Dos sobreviventes de SHU, cerca de 5% têm necessidade de tratamentos de 

diálise ou de transplante renal e, dos restantes, 5 a 10% apresentam problemas neurológicos ou 

pancreáticos que diminuem significativamente a sua qualidade de vida (ASAE, 2014). 

 

4.3 – E. coli VTEC O157 

 

E.  coli  O157:H7 foi identificada como bactéria patogénica em 1982 quando foi 

associada com dois surtos de colite hemorrágica. Posteriores surtos foram relatados e 

posteriormente relacionados com carne picada cozinhada a baixas temperaturas (ASAE, 2014). 

Este serótipo é o mais associado à colite hemorrágica, colocando problemas particulares pelo 

facto da dose infecciosa ser muito baixa e não existir tratamento exclusivo para as complicações 

que pode causar (Ferreira e Sousa, 2000). 

Apesar da maior parte dos estudos da presença de E. coli O157 ser em carcaças de 

bovinos por serem os principais reservatórios do microrganismo, na literatura foram 

encontrados estudos realizados por Bouvet et al., (2001); Bouvet et al., (2002) e Choi et al., 

(2013) que pesquisaram a presença de E. coli O157 em carcaças de suínos. A tabela 12 é relativa 

a esses estudos. 

 

Tabela 12 - Comparações com outros estudos relativamente à presença de E. coli O157 

 

% VTEC 
% E. coli 

O157 
Área testada 

Técnica de 

amostragem 

Área de 

cada local 
Referências bibliográficas 

15,0 % 0 % Face externa Excisão 25 cm2 Bouvet et al., 2001 

9,0 % 0 % Face interna Excisão 25 cm2 Bouvet et al., 2001 

46,0 % 0 % Pele de suíno Esfregaço 100 cm2 Bouvet et al., 2002 

16,0 % 0 % Face externa Esfregaço 100 cm2 Bouvet et al., 2002 

ND ND Face externa Esfregaço 100 cm2 Choi et al., 2013 

- ND Face externa Esfregaço 12540 cm2 Lenahan et al., 2009 
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4.3.1 – Casos reportados de E. coli VTEC na UE 

 

Segundo Correia et al., (2013) entre 2008 e 2011 o agente etiológico E. coli VTEC foi 

responsável por 5 casos humanos, 0 casos hospitalizados e 0 mortes em Portugal.  

 

 

Tabela 13 – Casos reportados de VTEC em seres humanos 2008-2012 

(Adaptado: EFSA e ECDC, 2014) 

Países 

2012 2011 2010 2009 2008 

Casos Casos confirmados 

Casos  

confirmados/ 

100,000 

Casos confirmados 

Áustria 131 130 1.54 120 88 91 69 

Bélgica 105 105 0.95 100 84 96 103 

Bulgária 0 0 0 1 0 0 0 

Chipre 0 0 0 0 0 0 0 

República 

Checa 
9 9 0.09 7 - - - 

Dinamarca 193 193 3.46 215 178 160 161 

Estónia 3 3 0.22 4 5 4 3 

Finlândia 30 30 0.56 27 21 29 8 

França 208 208 0.32 221 103 93 85 

Alemanha 1,587 1,573 1.93 5,558 955 887 876 

Grécia 0 0 0 1 1 0 0 

Hungria 3 3 0.03 11 7 1 0 

Irlanda 554 412 8.99 275 197 237 213 

Itália 68 50 0.08 51 33 51 26 

Letónia 0 0 0 0 0 0 0 

Lituânia 2 2 0.07 0 1 0 0 

Luxemburgo 21 21 4.00 14 7 5 4 

Malta 1 1 0.24 2 1 8 8 

Países Baixos 1,049 1,049 6.27 845 478 314 92 

Polónia 3 1 <0.01 5 3 0 3 

Portugal - - - - - - - 

Roménia 1 1 <0.01 2 2 0 4 

Eslováquia 9 9 0.17 5 10 14 8 

Eslovénia 29 29 1.41 25 20 12 7 

Espanha 31 31 0.07 20 18 14 24 

Suécia 472 472 4.98 477 334 228 304 

Reino Unido 1,339 1,339 2.17 1,501 1,110 1,339 1,164 

UE Total 5,848 5,671 1.15 9,487 3,656 3,583 3,162 

Islândia 1 1 0.31 2 2 8 4 

Liechtenstein -  -    0 

Noruega 75 75 1.50 47 52 108 22 

Suíça 63 63 0.79 71 31 40 72 
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Em 2012 um total de 5.671 infeções por Escherichia coli VTEC confirmados foram 

notificados, verificando-se uma queda de 40% em comparação com o ano de 2011. Dos casos 

em que o serótipo era conhecido, a maioria foi causada pelo serótipo O157, seguido de O26 e 

O91. Durante 2008-2012 houve um aumento significativo de infeções causadas por Escherichia 

coli VTEC na UE. Os relatórios dos estados-membros indicam que colónias de E. coli VTEC 

foram detetadas a partir de carne de bovino fresca e, casualmente, em níveis baixos (EFSA e 

ECDC, 2014). 

Como se pode observar na tabela anterior, a Alemanha é o país que apresenta o maior 

número de casos e Portugal não possui taxas de notificação pelo facto de não ter sistema de 

vigilância (EFSA e ECDC, 2014). 

Em Portugal durante 2009 e 2013, E. coli VTEC foi responsável por 8% das toxinfeções 

alimentares e por 1 surto em 2013 (Viegas et al., 2014).  

 

 

Tabela 14 – VTEC em carne de suíno por país e ano, 2007-2014  

 (Adaptado: EFSA e ECDC, 2012) 

 

 

 

 

País 

2010 2009 2008 2007 

N 
VTEC 

VTEC 

O157 N 
VTEC 

VTEC 

O157 N 
VTEC 

VTEC 

O157 N 
VTEC 

VTEC 

O157 

% pos % pos % pos % pos % pos % pos % pos % pos 

Bélgica - - - 236 0.8 0 - - - - - - 

Bulgária 1,380 0.4 0 297 0 - 213 0.5 0 2,214 0.2 0 

Rep.Checa 891 0 - 262 0 - 648 0 - 616 0 - 

Estónia 64 0 - 80 0 - - - - - - - 

Alemanha 202 0.5 0 1,246 1.9 0 72 1.4 0 38 0 - 

Itália 71 0 0 73 0 - 53 0 - 1,428 0.4 0.4 

P. Baixos 737 0.1 0.1 726 0 - 1,104 0 - 318 0 - 

Polónia - - - 440 0 - 3,335 0 - 72 0 - 

Portugal 74 0 - 34 0 - - - - - - - 

Eslováquia - - - - - - - - - 316 0 - 

Espanha 160 0.6 0 85 1.2 1.2 247 2.0 0 55 0 - 
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Como se pode observar pela tabela anterior, em 2010 a Bulgária foi o país que mais 

casos reportou associados a VTEC em carne de suíno. No entanto, a Espanha foi o país que 

apresentou maior percentagem de VTEC e os Países Baixos a maior percentagem de VTEC 

O157.  

Relativamente a Portugal, nos anos 2009 e 2010 surgiram casos associados a VTEC, no 

entanto nenhum caso foi positivo. 

 

Tabela 15 – VTEC em suínos por país e ano, 2007-2010 

(Adaptado: EFSA e ECDC, 2012) 

 

País 

2010 2009 2008 2007 

N 
VTEC 

VTEC 

O157 N 
VTEC 

VTEC 

O157 N 
VTEC 

VTEC 

O157 N 
VTEC 

VTEC 

O157 

% pos % pos % pos % pos % pos % pos % pos % pos 

Alemanha1 1,846 1.0 0.1 1,277 1.2 0.2 2,198 1.2 0 1,904 7.8 0.1 

Alemanha2 157 3.8 0.6 87 10.3 0 - - - - - - 

Hungria 1,447 7.2 - - - - - - - - - - 

Letónia - - - 65 10.8 0 81 6.2 0 - - - 

Portugal 53 0 - 43 2.3 0 39 2.6 0 115 4.3 0 

 

1 animais  

2 explorações de suínos 

 

Pela análise da tabela anterior, constata-se que durante 2007-2010 a Alemanha foi o país 

que reportou mais casos associados a VTEC em suínos. 

 De acordo com a EFSA e ECDC (2012), o serótipo mais prevalente é o O157 e o menos 

prevalente o O128. 
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CAPÍTULO II – MATERIAL E MÉTODOS 
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1 – Amostragem 

1.1 – Caracterização do Matadouro 

 

O Matadouro de Suínos da Região Norte de Portugal é um Matadouro horizontal onde se dedica 

à transformação e comercialização de carnes (suínos, bovinos, caprinos e ovinos), assim como 

prestação de serviços no abate de suínos, caprinos e ovinos. O abate de suínos é efetuado três 

vezes por semana e as instalações do Matadouro permitem o abate de aproximadamente 250 

suínos/dia. O seu  processo de abate segue o fluxograma apresentado na figura 1.  

  

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de abate de suínos do Matadouro de Suínos da Região Norte de Portugal 
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1.2 – Obtenção das amostras 

 

A amostragem do presente estudo teve início no dia 6 de Janeiro de 2014 e finalizou no dia 7 

de Abril do mesmo ano. Relativamente ao número de visitas para recolha de amostras foram 

feitas 10 e em média foram analisados 12 suínos/dia de amostragem. Neste estudo foram 

analisadas 360 amostras, 120 peles de suínos após a sangria (Figura 2), assim como a face 

interna (Figura 4) e externa (Figura 5) das respetivas carcaças antes da refrigeração. De acordo 

com a Norma ISO 17604, o método utilizado nesta investigação foi o esfregaço com esponja 

abrasiva de área 100 cm2. A área estimada sujeita ao esfregaço de cada pele de suíno e da 

respetiva face interna e externa da carcaça foi 1000 cm2 (comprimento da carcaça x largura da 

esponja) segundo o protocolo preconizado pela FSA - Food Standards Agency. Para aproveitar 

a mesma amostra, utilizou-se simultaneamente a mesma esponja para contagem de E. coli, 

Enterobacteriaceae e presença de E. coli O157. Adicionamente neste estudo, 51 suínos foram 

também submetidos ao método destrutivo na face externa da carcaça de área 5 cm2 (Figura 3) 

em quatro locais (barriga, pernil, queixada e região dorsal), com uma área total de 20 cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Fonte: Original) 

Barriga 

Região 
dorsal 

Pernil 

Queixada 

Figura 3 – 

Excisão da face externa da carcaça 

Figura 2 – 

Esquema representativo do esfregaço com 

esponja na pele de suíno após sangria 
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1.3 – Recolha de dados 

 

 No período de amostragem recolheram-se dados como data de amostragem, género, 

número de ordem de abate de cada suíno analisado, hora de abate e alguns fatores de risco que 

podem contribuir para a ocorrência das bactérias avaliadas neste estudo, como nível de sujidade 

das carcaças após sangria, o tempo de permanência dos suínos na abegoaria desde a entrada até 

abate e o momento de abate dos suínos em cada dia de amostragem (Início ou Fim de abate).  

Quanto ao nível de sujidade, a carcaça foi dividida em 4 zonas e cada zona em quatro áreas 

(Figura 6). De seguida foi avaliada por atribuição de pontos conforme cada quadrado das 4 

zonas apresentasse sujidade, considerando que cada área de cada zona valia 0,25 pontos. Nesta 

avaliação do nível de sujidade, quanto maior fosse o nível de sujidade presente na pele de suíno 

maior era a pontuação atribuída. 

 

 

 

 

Figura 4 – 

Esfregaço com esponja da face interna 

da carcaça 

Figura 5 – 

Esfregaço com esponja da face 

externa da carcaça 

(Fonte: Original) 
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1.4 – Preparação da amostragem com esponja 

 

As esponjas utilizadas na amostragem foram cortadas com 100 cm2 de área (10 cm x 10 

cm). De seguida, as mesmas foram humedecidas em água quente para remoção de componentes 

químicos. Após serem lavadas com água, as esponjas foram transferidas para a estufa para 

secagem. De seguida, foram hidratadas com 10 ml de Triptona sal -Tryptone-Salt Broth (Biokar 

Diagnostics, BK014HA) e colocadas em sacos para serem esterilizadas na autoclave a 120º C 

durante 15 minutos. Finalizada a esterilização, as esponjas foram removidas uma a uma para 

sacos esterilizados em Ultra-Violeta, dentro da câmara de fluxo laminar em condições de 

assépsia (Figura 7).  

 

 

 

 

 

  

(Fonte: Original) 

Zona 1 

1 2

3 4

Zona 2 Zona3 Zona 4 

(Fonte: Original) 

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

Figura 6 – Esquema de avaliação do nível de sujidade 

Figura 7 – Preparação da técnica do esfregaço com esponja abrasiva 
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1.5 – Preparação do material para excisão 

 

 As 4 amostras excisadas da face externa da carcaça de suíno foram recolhidas para 

frascos esterilizados na autoclave a 120º C durante 15 minutos. O material utilizado para efetuar 

a excisão da superfície da carcaça foi bisturi com lâminas esterilizadas, pinça, isqueiro e álcool. 

A pinça e o bisturí foram os mesmos para recolher a amostra dos quatro locais de uma só 

carcaça, uma vez que os materiais foram devidamente esterilizados com álcool e chama 

utilizando um isqueiro.  

 

2 – Determinações microbiológicas  

2.1 – Preparação da suspensão-mãe e das diluições decimais 

 

Terminada a amostragem no Matadouro de Suínos da Região Norte de Portugal, as 

amostras foram transportadas em arcas térmicas para o Laboratório de Inspeção Sanitária da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e colocadas em frigoríficos. De seguida, dentro 

da câmara de fluxo laminar, cada esponja (pele de suíno, face interna e externa da carcaça) e os 

tecidos da excisão foram transferidos para sacos stomacher e foi adicionado 20 ml de Triptona 

sal às esponjas esterilizadas e 10 ml aos tecidos da excisão. Esta suspensão foi homogeneizada 

num stomacher (Figura 8) durante 90 segundos. Seguidamente foram preparadas diluições 

decimais a partir da suspensão-mãe de modo a ser obtido um número de microrganismos para 

se poder efetuar a contagem, de acordo com a Norma ISO 6887-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Preparação da suspensão-mãe 

(Fonte: Original) 
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2.2 – Contagem de Enterobacteriaceae 

 

A contagem de Enterobacteriaceae foi executada de acordo com a Norma ISO 21528-

2:2004. Neste estudo, o meio de cultura utilizado para a contagem de Enterobacteriaceae foi o 

VRBG - Violet Red Bile Glucose Agar (Liofilchem®, 610059). O método de análise 

microbiológica utilizado foi a sementeira por incorporação de 1 ml das diluições 10-1, 10-3 e 10-

4. De cada uma das diluições de cada amostra, foi retirado 1 ml para placas de petri (Figura 9) 

e de seguida foi adicionado 15 ml do meio VRBG (Figura 10). Após este ficar sólido, foi 

adicionada a dupla camada (5 ml), com o intuito dos microrganismos multiplicarem-se em 

anaerobiose. Finalizada a sementeira, as placas foram para a estufa a 37º C incubar durante 24 

horas (Figura 11). Após este período, contaram-se as colónias típicas rosa a vermelhas ou 

púrpura com ou sem halos de precipitação (Figura 12).  

Após a contagem das colónias típicas, foram selecionadas cinco colónias de cada placa 

e repicadas para placas de petri com Agar nutritivo - (Liofilchem®, 610036) e de seguida foram 

para a estufa a 37º C incubar durante 24 horas. Após as 24 horas, as colónias repicadas foram 

sujeitas a confirmação bioquímica, através da prova da Oxidase - N,N,N’,N’ – Tetramethyl-p-

phenylenediamine dihydrochloride (Biochemical Applichem, P0D0313) (Figura 13), teste para 

a presença da citocromo oxidase e das provas de fermentação da glucose em meio Glucose Agar 

(HIMEDIA, M1589) (Figura 14). Por último após a contagem das colónias, e, em função dos 

testes bioquímicos da confirmação bioquímica, os resultados foram expressos em log de 

unidades formadoras de colónias por centímetro quadrado (log ufc/cm2).

Figura 9 –  

 

Sementeira de  

Enterobacteriaceae  

Figura 10 –  

 

Incorporação do meio VRBG 

Figura 11 –  

Placas semeadas a incubar a 37º C 

(Fonte: Original) 
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2.3 – Contagem de Escherichia coli  

 

A contagem de E. coli foi executada de acordo com a Norma ISO 16649-2:2001. Neste 

estudo, o meio de cultura utilizado para a contagem de E. coli foi o TBX - Tryptone Bile X-

glucuronide Agar (Merck®, VM426722 228). O método de análise microbiológica utilizado foi 

a sementeira por incorporação de 1 ml das diluições 10-1, 10-2 e 10-3 (Figura 15) e nalguns casos 

a diluição 10-4, por ser impossível a contagem nas diluições anteriores. De cada uma das 

diluições de cada amostra, foi retirado 1 ml para placas de petri e de seguida foi adicionado 15 

ml do meio TBX (Figura 16). Finalizada a sementeira, as placas foram incubar a 44º C durante 

18-24 horas (Figura 18). Finalizado o referido tempo, contaram-se as colónias típicas azuis ou 

esverdeadas (Figura 20), pela presença da enzima β-glucuronidase. Os resultados foram 

expressos em log de unidades formadoras de colónias por centímetro quadrado (log ufc/cm2). 

 

 

 

 

 

  

(Fonte: Original) 

Figura 12 –  

 

Colónias típicas rosa a 

 vermelhas ou púrpura  

Figura 13 –  

 

Confirmação bioquímica - 

Prova da Oxidase  

Figura 14 –  

 

Confirmação bioquímica - 

Fermentação da Glucose 
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Figura 15 – 

Sementeira de E. coli 

Figura 16 – 

 Incorporação do meio TBX 

Figura 17 – 

 Placas semeadas com TBX a secar 

Figura 18 –  

Placas semeadas na  

estufa a 44º C 

 

Figura 19 –  

Colónias suspeitas de E. coli 

Figura 20 –  

Contagem das colónias suspeitas  

de E. coli 

 
(Fonte: Original) 
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2.4 – Presença de E. coli O157 

 

A presença de E. coli O157 foi executada de acordo com a Norma ISO 16654:2001. 

Neste estudo, foram usados dois meios de cultura de isolamento, o CT-SMAC - Mac Conkey 

Sorbitol Agar (Liofilchem®, 610108) com suplemento Cefixime-Tellurite (Biokar Diagnostics, 

BS03708) e o CHROMagarTM O157. O método de análise microbiológica utilizado foi 

sementeira da superfície, tanto o CT-SMAC como o Chromagar. No início da sementeira, o 

meio de enriquecimento utilizado foi o mTSB - Modified Tryptone Soya Broth (Liofilchem®, 

610108) com Novobiocina (Biokar Diagnostics, SM033), sendo 1 ml da suspensão-mãe 

transferido para 9 ml do mesmo (Figura 21). De seguida todos os tubos de mTSB com 1 ml da 

amostra, foram submetidos a um banho-maria de 41,5º C, durante um período de 18-24 horas 

(Figura 22).  

 Após o tempo de incubação, retirou-se 0,1 ml de todas as amostras para as placas com 

CT-SMAC e Chromagar solidificados. De seguida cada placa foi semeada por esgotamento 

inicial e pela técnica de cultura em estria, com o auxílio de ansas de plástico, obtendo-se duas 

placas dos dois meios para cada amostra. Seguidamente, colocaram-se as placas na estufa a 37º 

C, durante um período de 18-24 horas. Passado o tempo de incubação, analisaram-se as placas 

para identificaçaode colónias típicas de cada meio de cultura, colónias malva para o Chromagar 

(Figura 27) ecolónias acastanhadas para o CT-SMAC (Figura 28).  

 Após a seleção de colónias típicas em CT-SMAC e Chromagar, foram selecionadas 

colónias típicas e repicadas para placas de petri com agar nutritivo. Seguidamente, colocaram-

se na estufa a 37º C a incubar durante 24 horas. Após este tempo, as colónias repicadas foram 

sujeitas a confirmação bioquímica pelo teste do indol (Figura 25), teste da Ureia (para despistar 

a E. coli de Proteus) e oxidase. As colónias sorbitol negativas provenientes do CT-SMAC, indol 

positivas (Figura 29), ureia negativas (Figura 29) e oxidase negativas, foram submetidas ao 

teste de aglutinação E. coli O157 Latex. De seguida, as colónias que apresentaram estas 

particularidades bioquímicas referidas anteriormente e que deram resultado negativo ao teste 

de aglutinação (53 isolados suspeitos) foram incubadas a 37º C durante 24 horas. Finalizado 

esse tempo, transferiram-se os isolados suspeitos com ansas de plástico para criotubos 

esterilizados com 1 ml de caldo nutritivo e 0,33 µl de glicerol (Figura 26), para de seguida 

serem enviados para o laboratório de referência INSA (Porto) para uma identificação genética. 
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Os ensaios para a deteção dos genes stx1 e stx2 foram realizados utilizando os primers e 

as condições tempo e temperatura aplicadas no Multiplex PCR e o gene rfbO157 por PCR 

simples (Paton e Paton, 1998), utilizando a AmpliTaq DNA polymerase (Applied Biosystems) 

e o termociclador iCycler iQ™ Real Time PCR (Bio-Rad). Em todos os isolados foram 

realizados controlos negativos e positivos assim como o controlo interno. 

Os produtos de PCR foram corridos (100V durante 55 minutos) num gel de agarose a 

2%, corado com brometo de etídio (0,5 μg/mL). Os fragmentos amplificados foram comparados 

com marcadores de peso molecular conhecidos após visualização no transiluminador GelDoc 

2000 (Bio-Rad).  

 

Tabela 16 -  Sequência dos primers utilizados em Multiplex PCR e PCR simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primers Sequência (5        3') 
Tamanho dos fragmentos 

amplificados 
Referência 

stx1 (F) ATA AAT CGC CAT TCG TTG ACT AC 
180 pb 

Paton e 

Paton, 1998 

stx1 (R) AGA ACG CCC ACT GAG ATC ATC 

stx2 (F) GGC ACT GTC TGA AAC TGC TCC 
255 pb 

stx2 (R) TCG CCA GTT ATC TGA CAT TCT G 

O157F CGG ACA TCC ATG TGA TAT GG 
259 pb 

O157R TTG CCT ATG TAC AGC TAA TCC 



Ocorrência de Enterobacteriaceae, E. coli e E. coli O157  em  pele e em carcaças de suínos abatidos em Matadouro 

 

 

Página 45 de 83 

 

 

 

 

  

Figura 21 –  

 

Medição de 1 ml para colocar  

em 9 ml de mTSB  

Figura 22 –  

 

Tubos de mTSB a  

incubar a 41,5 ºC  

Figura 23 –  

 

Placas de CT-SMAC e  

Chromagar das amostras 

Figura 24 –  

 

Teste do indol e da ureia  

Figura 25 –  

 

Confirmação bioquímica – 

 Teste do Indol após adição  

do Reagente de Kovacs 

Figura 26 –  

 

Criotubos com a amostra para ser 

enviada para o INSA 

Figura 27 –  

 

Colónias típicas malva do meio Chromagar 

Figura 28 –  

 

Colónias típicas acastanhadas do meio CT-SMAC 

(Fonte: Original) 
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Figura 29 –  
 

Diferenças das colónias suspeitas de E. coli O157 relativamente ao Teste do Indol e da Ureia  

Indol negativo 

+ 

Ureia negativa 
 

Indol positivo 

+ 

Ureia positiva 

 

(Proteus vulgaris) 
 

Anel rosa 

Resultado 

positivo 

Anel amarelo 

Resultado 

negativo 

Suspeita de E. coli O157 
 

(Fonte: Original) 
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Figura 30 – Conjunto de etapas do teste de aglutinação E. coli O157 Latex 

(Fonte: Original) 
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3 – Análise estatística 

 

Os dados recolhidos, após codificação e informatização foram analisados no software 

IBM SPSS® Statistics versão 22.0,  para Microsoft Windows® e no Microsoft Office Excel®  

2011. Quando foram analisadas duas variáveis contínuas efetuou-se a análise de correlação para 

avaliar a análise da intensidade da relação e o teste t de student para análise da diferença de 

médias. 

Relativamente à análise de variáveis contínuas e binárias, criaram-se sub-amostras da 

variável contínua em função da variável descontínua com aplicação do teste t de Student com 

o cálculo da probabilidade da ausência/presença em função da variável contínua assim como a 

aplicação da regressão logística.  
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CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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1 – Fatores de risco de ocorrência de Enterobacteriaceae, E. coli e E. coli 

O157 em pele e em carcaças de suínos abatidos em Matadouro 

 

Na Tabela 17, estão descritos os parâmetros como a média, o mínimo e máximo do 

tempo de permanência na abegoaria e o nível de sujidade da pele dos suínos avaliados no 

presente estudo. 

 

Tabela 17 – Média, mínimo e máximo do tempo na abegoaria e nível de sujidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é possível observar pela tabela anterior, o menor tempo de permanência na 

abegoaria de todos os suínos do estudo foi 2 horas e o maior foi 41 horas.   

Quanto ao nível de sujidade dos suínos a pontuação mínima de sujidade foi 0 pontos e 

a máxima 2,5 pontos.  

Num estudo realizado por Morgado, (2009) é possível observar que o tempo de 

permanência na abegoaria dos suínos variou entre 9 horas e 14 horas, resultados diferentes aos 

do presente estudo. Outro estudo realizado por Dokmanović et al., (2014) considerou dois 

tempos de permanência na abegoaria, o pequeno (8 minutos a 3 horas) e o maior (14-22 horas) 

para os estudar com outros fatores. Como é possível observar pela tabela 17, o menor tempo de 

permanência na abegoaria é semelhante ao do estudo anterior, ao contrário do maior tempo do 

presente estudo que é superior ao do mesmo estudo. Um estudo realizado por Gajana et al., 

(2013) apresenta uma média de tempo de permanência na abegoaria de 1 horas, um tempo 

mínimo de 1 horas e um tempo máximo de 2 horas, resultados muito diferentes do presente 

estudo.  

Parâmetros 

Fatores 

Tempo de 

permanência na 

abegoaria  

Nível de sujidade  

(pontos) 

Média  26 horas 0,45 

Mínimo  2 horas 0 

Máximo  41 horas 2,5 

N 120 120 
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 Utilizando o teste t de Student, entre a variação do nível de sujidade e entre suínos com 

tempos de permanência na abegoaria diferentes, não se encontraram diferenças significativas 

(p-value >0,05). Isto pode dever-se ao facto de os suínos, antes de entrarem para 

insensibilização, terem sido submetidos a processos de limpeza pelos chuveiros presentes na 

abegoaria e pela lavagem regular com mangueira. 

 Na literatura não se encontraram estudos relativos ao nível de sujidade, não sendo 

possível comparar resultados de outros estudos com os obtidos neste. 

 

 A Tabela 18 é relativa à ordem de abate dos suínos: início do abate ou fim. 

 

Tabela 18 – Momento de abate  dos suínos conforme cada dia de amostragem 

 

 

Momento de abate Número de Suínos 

 Abatidos no início 77 

 Abatidos no fim 43 

 

 

 De cada dia de amostragem e num total de 120 suínos abatidos, 77 suínos foram os 

primeiros a sair da abegoaria para abate e os restantes 43 foram os últimos a sair da abegoaria 

para abate. 

 Utilizando o teste t de Student, conclui-se que o nível médio de sujidade dos primeiros 

suínos a serem abatidos é inferior ao dos últimos e esta diferença não é significativa (p-value 

>0,05). Portanto, não há variação do nível de sujidade entre os suínos abatidos no início e no 

fim, pelo facto destes serem sujeitos a processos de limpeza antes da insensibilização, uma vez 

que este parâmetro foi analisado após lavagens dos suínos pelos chuveiros e mangueira 

presentes na abegoaria. 

 No entanto, observou-se que a média do tempo de permanência na abegoaria dos suínos 

abatidos no início é superior à dos suínos abatidos no fim, sendo esta diferença altamente 

significativa (p-value <0,001). Tal facto vai ao encontro com o que se observou nos dias de 

amostragem, uma vez que os primeiros suínos a chegar ao Matadouro eram os primeiros a ser 

abatidos. 

 Na literatura não se encontraram estudos relativos ao momento de abate, não sendo 

possível comparar resultados de outros estudos com os obtidos neste estudo. 
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2 – Contagem de Enterobacteriaceae 

 

 

Na tabela 19 é apresentado o valor médio assim como as contagens mínimas e máximas 

de Enterobacteriaceae das três áreas testadas dos 120 suínos, utilizando como técnica de 

amostragem o esfregaço com esponja abrasiva. 

 

Tabela 19 – Média, mínimo e máximo log ufc/cm2 das contagens de Enterobacteriaceae 

 

 

Parâmetros 

Áreas testadas 

Pele de suíno  Face interna  Face externa  

Média log ufc/cm2 3,13 ± 0,75 1,51 ± 0,94 -0,16 ± 0,90 

Mínimo log ufc/cm2 0,89 -0,42 -2,18 

Máximo log ufc/cm2 4,84 3,43 2,1 

N 120 120 120 

 

 

Na literatura não se encontraram estudos referentes a contagens de Enterobacteriaceae 

na pele de suíno e quanto à face interna da carcaça só foi encontrado o estudo de Vieira-Pinto 

et al., (2003).  

Estudos anteriores realizados por Vieira-Pinto et al., (2003); Zweifel et al., (2005); 

Lenaham et al., (2009) e Lindblad, (2007) (tabela 3) demonstram que os resultados relativos à 

face externa utilizando o esfregaço com esponja, são superiores aos resultados obtidos neste 

estudo (tabela 19), com excepção de um resultado de Lindbad, (2007). 

Uma vez que os resultados de estudos anteriores realizados por Pearce e Bolton, (2005) 

e Specha et al., (2006) (tabela 4) são relativos ao esfregaço com esponja em 4 locais da carcaça, 

não é possível comparar com os do presente estudo pelo facto de neste estudo ter sido feito um 

esfregaço numa área estimada de 1000 cm2. No entanto, todos os resultados são superiores à 

média log ufc/cm2 do presente estudo (tabela 19). 

Relativamente aos resultados da face interna da carcaça obtidos por Vieira-Pinto et al., 

(2003) (tabela 3), estes revelaram-se inferiores aos obtidos neste estudo (tabela 19). 

Em comparação com o Regulamento (CE) N.º 1441/2007, a média log ufc/cm2 obtida 

neste estudo referente ao esfregaço com esponja da face externa (tabela 19), é inferior aos 

limites da média logarítmica diária (m= 2,0 log ufc/cm2; M=3,0 log ufc/cm2). No entanto, é de 
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referir que os resultados do regulamento são referentes à face externa utilizando o método 

destrutivo (excisão) e a média é diária. 

 

2.1 – Relação do nível de Enterobacteriaceae em pele de suíno e face externa 

da carcaça 

 

Relativamente às contagens de Enterobacteriaceae conclui-se que quanto maior for as 

o nível de Enterobacteriaceae na pele de suíno maior o nível de Enterobacteriaceae na face 

externa e esta relação é altamente significativa (p-value <0,001). Portanto, se o nível de 

Enterobacteriaceae não for reduzido pelo processo de abate do Matadouro do estudo, as 

carcaças antes de irem para refrigeração podem conter grandes níveis de Enterobacteriaceae. 

Utilizando o teste t de Student, considera-se que a média das contagens da pele de suíno 

(tabela 19) é maior comparativamente à da face externa (tabela 19) e esta diferença é altamente 

significativa (p-value <0,001), Ou seja, o processo tecnológico de abate parece ter sido eficaz 

na redução do nível de Enterobacteriaceae. 

 

2.2 – Relação do nível de Enterobacteriaceae na face interna e externa da 

carcaça  

 

Pela análise da tabela 19, também é possível deduzir que quanto maior for o nível de 

Enterobacteriaceae na face interna maior o nível de Enterobacteriaceae na face externa e esta 

relação é altamente significativa (p-value <0,001). Portanto, se o nível de Enterobacteriaceae 

não for reduzido nas etapas a seguir à evisceração da carcaça (na divisão sagital da carcaça, 

remoção de gordura e inspeção post- mortem), as faces internas da carcaças antes de irem para 

refrigeração podem conter grandes níveis de Enterobacteriaceae.  

Utilizando o teste t de Student, considera-se que a média das contagens da face interna 

(tabela 19) é maior comparativamente à da face externa (tabela 19) e esta diferença é altamente 

significativa (p-value <0,001). Isto pode dever-se pela possibilidade da contaminação da face 

interna pelo rompimento do intestino ou pela serra de corte ou pelas facas utilizadas na remoção 

de gordura ou inspeção post-mortem. Este facto alerta para um maior cuidado e controlo por 

parte do operador económico. A contagem de Enterobacteriaceae na face interna torna-se uma 

mais valia porque só a face externa é analisada de acordo o Regulamento (CE) N.º 1441/2007 

e pelo facto da face interna ter revelado maior nível de Enterobacteriaceae comparado com a 
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face externa, recomendando-se que o Matadouro a analise de vez em quando. Estes resultados 

vão ao encontro com o referido na literatura por Greig et al., (2005). 

 

2.3 – Relação do nível de Enterobacteriaceae com os fatores de risco 

 

 

A tabela 20 é relativa a análise estatística das áreas testadas com os fatores de risco 

avaliados neste estudo. 

 
Tabela 20 – Análise estatística das áreas testadas com os fatores de risco 

 

 

Área testada 
Enterobacteriaceae 

R p-value t-Student p-value 

P – N.S 0,048 >0,05 1,049 >0,05 

Fe -  N.S 0,061 >0,05 0,235 >0,05 

P – T 0,496 <0,001 - - 

Fe - T 0,374 <0,001 - - 

P – I/F - - 1,665 < 0,05 

Fe – I/F - - 2,592 < 0,05 

 
 

P – Pele de suíno Fe – Face externa da carcaça N.S – Nível de sujidade  

T – Tempo de permanência na abegoaria I/F – Momento de abate 

 

Como é possível observar pela tabela anterior, não se verificou nenhuma relação (p-

value >0,05) entre o nível de Enterobacteriaceae na pele de suíno ou na face externa e o nível 

de sujidade. O uso da grelha de nível de sujidade não fez uma correta classificação fecal visível 

do suíno pelo facto desta análise ter sido feita após sangria e os suínos já terem sido lavados 

antes da insensibilização. Por outro lado a lavagem pode ter removido a sujidade presente na 

pele do suíno mas não as bactérias por poderem estar bem aderidas à pele do suíno.  

É possível concluir que quanto maior é o tempo de permanência na abegoaria maior o 

nível de Enterobacteriaceae na pele de suíno e na face externa, sendo esta relação altamente 

significativa (p-value <0,001) e como os suínos com maior tempo de permanência na abegoaria 

foram abatidos no início revelaram maior nível de Enterobacteriaceae na pele e face externa. 

No entanto, num processo de abate de suínos isto não é normal, uma vez que as últimas carcaças 

tendem a estar mais contaminadas do que as primeiras pelo acumular de sujidade nas máquinas. 
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Perante estes resultados, sugere-se que o operador económico implemente melhorias de 

higiene na abegoaria para haver a garantia de uma melhor eficácia na redução do nível de 

Enterobacteriaceae. 

 

3 - Contagem de E. coli 

 

Uma vez que houve um problema na temperatura da estufa no laboratório onde se 

incubou E. coli, só foi possível analisar 100 resultados de E. coli. 

Na tabela 21 é apresentado o valor médio assim como as contagens mínimas e máximas 

de E. coli das três áreas testadas dos 120 suínos, utilizando o esfregaço com esponja. 

 
Tabela 21 - Média, mínimo e máximo log ufc/cm2 das contagens de E. coli 

 

 

Parâmetros 

Área testada 

Pele de suíno  Face interna  Face externa  

Média log ufc/cm2 3,15 ± 0,63 1,29 ± 0,99 0,06 ± 0,96 

Mínimo log ufc/cm2 1,24 - 1,15 -2,00 

Máximo log ufc/cm2 4,67 3,43 2,49 

N 100 100 100 

 
 

Na literatura não foram encontrados estudos referentes a contagens de E. coli na pele de 

suíno nem na face interna da carcaça.  

Resultados de estudos anteriores relativos à face externa utilizando o esfregaço com 

esponja realizados por Ghafir e Daube, (2008) (tabela 7) , são superiores aos resultados obtidos 

neste estudo (tabela 21). No entanto, os resultados obtidos no estudo de Lindblad, (2007) (tabela 

7) são inferiores aos obtidos neste estudo (tabela 21). 

Não é possível comparar os resultados do presente estudo com os resultados de Gill et 

al., (2000), pelo facto destes serem expressos em ufc/100 cm2. 

Uma vez que os resultados de estudos anteriores realizados por Morgan et al., (1985) e 

Matsubara, (2005) (tabela 8) são relativos ao esfregaço com esponja em vários locais da 

carcaça, não é possível comparar com os do presente estudo pelo facto do esfregaço neste estudo 
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ter sido feito numa área estimada de 1000 cm2. No entanto, a média log ufc/cm2 da face externa 

dos estudos referidos anteriormente é superior à desta dissertação. 

 

3.1 – Relação do nível de E. coli em pele de suíno e face externa da carcaça 

 

Relativamente às contagens de E. coli conclui-se que quanto maior for o nível de E. coli 

na pele de suíno maior o nível de E. coli na face externa e esta relação é altamente significativa 

(p-value <0,001). Utilizando o teste t de Student, considera-se que a média das contagens da 

pele de suíno (tabela 21) é maior comparativamente à da face externa (tabela 21) e esta diferença 

é altamente significativa (p-value <0,001). Ou seja, parece ter havido uma redução do nível de 

E. coli ao longo do processo de abate do Matadouro do estudo, tendo o processo de abate um 

papel fundamental nesta redução.  

 

3.2 – Relação do nível de E. coli  na face interna e externa da carcaça  

 

Pela análise da tabela 21, também é possível deduzir que quanto maior for o nível de E. 

coli na face interna maior o nível de E. coli na face externa e esta relação é altamente 

significativa (p-value <0,001). Utilizando o teste t de Student, considera-se que a média das 

contagens da face interna (tabela 21) é maior comparativamente à da face externa (tabela 21) e 

esta diferença é altamente significativa (p-value <0,001). Este resultado, assim como a respetiva 

discussão é semelhante à apresentada previamente para o nível de Enterobacteriaceae. 

 

3.3 – Relação do nível de E. coli com os fatores de risco 

 

A tabela 22 é relativa a análise estatística das áreas testadas com os fatores de risco 

avaliados neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 



Ocorrência de Enterobacteriaceae, E. coli e E. coli O157  em  pele e em carcaças de suínos abatidos em Matadouro 

 

 

Página 58 de 83 

 

Tabela 22 – Análise estatística das áreas testadas com os fatores de risco 

 

 

Área testada 
E. coli 

R p-value t-Student p-value 

P – N.S 0,045 >0,05 0,002 >0,05 

Fe -  N.S 0,151 >0,05 1,863 >0,05 

P – T 0,542 <0,001 - - 

Fe – T 0,434 <0,001 - - 

P – I/F - - 5,069 <0,001 

Fe – I/F - - 5,079 <0,001 

 

 
P – Pele de suíno Fe – Face externa da carcaça N.S – Nível de sujidade  

T – Tempo de permanência na abegoaria I/F – Momento de abate 

 

Como é possível observar pela tabela anterior, entre o nível de E. coli na pele de suíno 

e na face externa e o nível de sujidade não existe relação (p-value >0,05). Assim como para os 

resultados do nível de Enterobacteriaceae, o uso da grelha de nível de sujidade não se revelou 

um bom indicador do nível de E. coli.  

É possível constatar que quanto maior o tempo de permanência na abegoaria maior é o 

nível de E. coli na pele de suíno e na face externa, sendo esta relação altamente significativa 

(p-value <0,001). 

É também possível concluir que o nível médio de E. coli na pele de suíno e na face 

externa dos primeiro suínos a serem abatidos é superior ao dos últimos suínos, sendo estas 

diferenças altamente significativas (p-value <0,001), utilizando o teste t de Student. Tal facto 

pode dever-se pelos suínos abatidos no início possuírem um maior tempo de permanência na 

abegoaria, revelando mais uma vez a necessidade de implementar melhorias de higiene na 

abegoaria. 

 

4 – Comparação de resultados entre Enterobacteriaceae e E. coli 

 

A tabela 23 é relativa à análise de correlação assim como a análise de diferença de 

médias utilizando o Teste t de Student entre Enterobacteriaceae e E. coli nos tipos de amostra. 
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Tabela 23 – Análise estatística entre Enterobacteriaceae e E. coli das áreas testadas 

 

Bactérias/área testada R p-value t-Student p-value 

Enterobacteriaceae P - E. coli P 0,892 <0,001 1,340 >0,05 

Enterobacteriaceae Fi - E. coli Fi 0,818 <0,001 2,593 <0,05 

Enterobacteriaceae Fe - E. coli Fe 0,776 <0,001 0,245 >0,05 

 

 

P – Pele de suíno Fi – Face interna da carcaça Fe – Face externa da carcaça 

 

Pela análise da tabela 23, conclui-se que quanto maiores forem as contagens de 

Enterobacteriaceae nas 3 áreas testadas maiores são as contagens de E. coli, sendo estas 

relações altamente significativas (p-value <0,001).  

Uma vez que no Regulamento (CE) N.º 1441/2007 Enterobacteriaceae está definida 

como critério de higiene dos processos e não E. coli (utilizada como critério de higiene dos 

processos da carne picada, carne separada mecanicamente e preparados do mesmo 

regulamento) e sendo esta considerada o melhor indicador de contaminação fecal por muitos 

autores, neste estudo efetuou-se a contagem destas duas bactérias e observou-se que à partida 

quanto maior o nível de Enterobacteriaceae maior o nível de E. coli. No entanto não se efetuou 

nenhuma regressão para estimar quanto aumenta E. coli a partir de Enterobacteriaceae 

Dado que neste estudo se demonstrou existir uma relação altamente significativa entre 

o nível de Enterobacteriaceae e o nível de E. coli, deduz-se que Enterobacteriacae é um bom 

indicador de E. coli. 

  

5 – Avaliação de Enterobacteriaceae por esfregaço com esponja ou excisão 

na face externa da carcaça 
 

Neste estudo foram analisados 51 suínos, com o intuito de avaliar se a técnica presente 

no Regulamento (CE) N.º 1441/2007 (excisão) é a mais eficaz comparativamente com o 

esfregaço com esponja na contagem de Enterobacteriaceae da face externa da carcaça e 

verificar qual a que obtem melhores resultados. Segundo (Morgan et al., 1985), apesar do 

método da zaragatoa apresentar uma menor sensibilidade na recolha de bactérias na superfície 
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das carcaças, este é um método simples, não destrutivo e é mais utilizado na determinação de 

bactérias em carne e outras superfícies.  

Na tabela 24 é apresentado o valor médio assim como as contagens mínimas e máximas 

de Enterobacteriaceae na face externa, utilizando as duas técnicas de amostragem. 

 

Tabela 24 – Média, mínimo e máximo log ufc/cm2 das contagens de Enterobacteriaceae na face externa 

aplicada duas técnicas de amostragem 

 

Parâmetros 

Técnica de amostragem 

Face externa 

Excisão 

Face externa 

Esfregaço 

Média log ufc/cm2 2,26 ± 0,66    -0,33 ± 1,06 

Mínimo log ufc/cm2 1,18 -2,18 

Máximo log ufc/cm2 3,68 1,54 

N 51 51 

 

 

Uma vez que os resultados de estudos anteriores realizados por Vieira-Pinto et al., 

(2003); Lindblad, (2007) (tabela 5); Pearce e Bolton, (2005) e Zweifel et al., (2008) (tabela 6) 

serem relativos à excisão da face externa em vários locais da mesma, não é possível comparar 

com os do presente estudo, pelo facto de neste estudo ter sido feita a excisão na barriga, no 

pernil, na queixada e na região dorsal. No entanto, a média log ufc/cm2 das contagens de 

Enterobacteriaceae da face externa do presente estudo utilizando a excisão (tabela 24) é 

superior aos resultados dos estudos da tabela 5 e inferior aos resultados da tabela 6, com 

excepção do valor da queixada no estudo realizado por Pearce e Bolton, (2005). 

Em comparação com o Regulamento (CE) N.º 1441/2007, a média log ufc/cm2 obtida 

neste estudo referente à excisão da face externa (tabela 24), está dentro dos limites da média 

logarítmica diária (m= 2,0 log ufc/cm2; M=3,0 log ufc/cm2). No entanto é de referir que os 

resultados do regulamento são relativos à média diária. 

É possível constatar que não existe relação entre as duas técnicas de amostragem no 

nível de Enterobacteriaceae (p-value >0,05). No entanto, utilizando o teste t de Student 

considera-se que o valor médio das contagens de Enterobacteriaceae na face externa utilizando 

a excisão, é muito superior ao valor médio utizando o esfregaço com esponja e esta diferença é 

altamente significativa (p-value <0,001). Estes resultados estão de acordo com os apresentados 

anteriormente por Vieira-Pinto et al., (2003); Pearce e Bolton (2005) e Lindblad (2007), apesar  
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das áreas de excisão utilizadas serem diferentes das do presente estudo e de terem sido usados  

diferentes materiais no esfregaço. De acordo com Snijders et al., (1984), os resultados referidos 

anteriromente relativos à excisão, devem-se ao facto da aderência das bactérias à pele da 

carcaça de suíno, devendo por isso ser considerada como a técnica de amostragem mais eficaz 

pela sua elevada precisão e sensibilidade. Portanto, o procedimento de amostragem preconizado 

pelo Regulamento (CE) N.º 1441/2007, revelou ser o mais eficaz. 
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6 – Presença de E. coli O157 

 

Das colónias suspeitas de E. coli O157 (sorbitol negativas, indol positivas, ureia 

negativas e oxidase negativas) os resultados foram negativos ao teste de aglutinação E. coli 

O157 Latex. No entanto dadas as particularidades bioquímicas, nomeadamente o facto de serem 

sorbitol negativas, característica da E. coli O157, enviaram-se 53 isolados suspeitos (17 da pele 

de suíno, 17 da face interna da carcaça e 19 da face externa da carcaça) para o laboratório de 

referência INSA (Porto) para análises genéticas mais detalhadas.  

Um estudo anterior realizado por Müller e Ehlers, (2005) utilizou o meio CT-SMAC 

para isolar E. coli O157:H7, no entanto, o elevado número de resultados falsos positivos obtidos 

por outros investigadores levou estes autores avaliarem o isolamento de outras bactérias 

sorbitol-negativas (Pseudomonas, Burklolderia, Vibrio e Aeromonas spp.) que crescem neste 

meio. Os resultados encontrados por estes autores revelam que o meio CT-SMAC não 

selecciona eficazmente E. coli O157:H7, ou seja, é necessária uma melhoria dos métodos para 

o isolamento desta bactéria. Tal como no presente estudo, para a confirmação de E. coli 

O157:H7 utilizaram a metodologia PCR (investigação dos genes stx1 e anti-soro O157:H7). 

Outro estudo realizado por Silveira, (2010) demonstra que também foram detetadas colónias 

típicas no meio de cultura CT-SMAC, no entanto, eram colónias falso-positivas pelo facto de 

após a caracterização genotípica por Multiplex PCR os resultados darem negativos para os 

genes de virulência (rfbO157, stx1 e stx2), não sendo assim classificadas como E. coli O157:H7. 

Segundo este autor, a caracterização genotípica de suspeitas de E. coli O157:H7 é dificilmente 

realizada em indústrias alimentares, podendo estes resultados falso-positivos afetar o mercado 

nacional e internacional de carne. 

Outro estudo realizado por Wallace e Jones, (1998) referem que apesar do meio CT-

SMAC ter o cefixime potassium tellurite como suplemento, a diferenciação das colónias falso-

positivas das colónias E. coli O157 continua a ser um grande problema. Os mesmos autores 

referem ainda que o meio Chromagar® O157 é capaz de resolver este problema. No entanto, no 

presente estudo o meio descrito anteriormente não resolveu este problema uma vez que se 

obtiveram colónias falso-positivas no mesmo.  

 Todos estes estudos vão ao encontro com o presente estudo, ou seja, o meio de cultura 

CT-SMAC não é um meio eficaz no isolamento das colónias E. coli O157. Só é possível ter a 

certeza se se tratam de colónias E. coli O157 após identificação genética das estirpes. 
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Os resultados da caracterização genotípica realizados pelo INSA, revelam que os 

isolados enviados foram negativos para os genes de virulência (rfbO157, stx1 e stx2), não sendo 

assim classificados como E. coli O157 ou outras VTEC. 

Como é possível observar pelos estudos realizados por Bouvet et al., (2001); Bouvet et 

al., (2002); Lenahan et al., (2009) e Choi et al., (2013) (tabela 12), não se obtiveram resultados 

de E. coli O157 nem de outras VTEC, estando de acordo com os resultados do presente estudo. 

No entanto é de referir que entre os estudos e o presente estudo foram utilizadas diferentes 

técnicas e áreas de amostragem. 
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Ao longo deste estudo foram várias as conclusões que se obtiveram. O processo de abate 

do Matadouro em estudo parece estar a ser eficiente na redução do nível de Enterobacteriaceae 

e E. coli desde a sangria até antes da refrigeração. Relativamente ao nível de 

Enterobacteriaceae e E. coli na face interna, esta apresentou sempre um maior nível de 

contaminação comparado com a face externa, o que permite chamar a atenção de um maior 

cuidado  e controlo pelo operador económico porque só a face externa da carcaça é analisada 

de acordo o Regulamento (CE) N.º 1441/2007. 

Em relação às duas técnicas de amostragem, o método por excisão revelou ser o mais 

eficaz na determinação do nível de Enterobacteriaceae na face externa da carcaça, 

comparativamente com o método do esfregaço com esponja abrasiva. 

 É ainda possível concluir que no Matadouro do estudo não foi detetada a presença de E. 

coli O157 ou outras VTEC nos 120 suínos. No entanto, é de referir que através deste e de outros 

estudos relacionados, foi possível concluir que o meio de cultura CT-SMAC não permite 

identificar corretamente as estirpes de E. coli O157, apesar das colónias serem sorbitol-

negativas e β-glucuronidase negativas. Ou seja, existem outras bactérias que crescem neste 

meio e que são sorbitol-negativas e β-glucuronidase negativas, acabando por ser colónias falso-

positivas de E. coli O157. Só mesmo através da análise por Multiplex PCR e PCR Simples é 

possível determinar a ocorrência de E. coli O157. 

Por último foi possível constatar que o tempo de permanência na abegoaria e o momento 

de abate tiveram influência nos níveis de Enterobacteriaceae e E. coli da pele de suíno e da 

face externa da carcaça.  
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Anexo 1 – Grelha de classificação 
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Anexo 2 - Tabela final de resultados 

Suíno 

Temp 

abeg 

(minutos) 

I/F 
Nível 

suj. 

Entero 

P 

E.coli 

P 

Entero 

Fi 

E.coli 

Fi 

Entero Fe 

esfregaço 

E.coli 

Fe 

Entero Fe 

excisão 

1 154 1 0,5 2,38 1,99 0,57 -0,88 -0,72 0,00 2,00 

2 154 1 0 3,78 3,15 0,41 0,38 -2,18 -1,88 2,12 

3 154 1 0 2,84 2,97 0,00 0,04 -0,50 -1,48 2,27 

4 154 1 0,25 3,19 3,14 1,91 -1,13 -0,06 -0,26 2,09 

5 154 1 0,5 2,69 2,68 0,57 -0,12 -0,83 -1,27 1,95 

6 170 1 1,75 3,16 2,94 0,53 0,50 -1,22 -1,40 2,16 

7 170 1 1,25 2,71 2,66 0,24 -0,55 -2,00 0,00 2,17 

8 170 1 0,25 3,00 2,72 0,73 0,30 -1,52 -2,00 2,20 

9 170 1 1 3,31 3,05 0,06 -1,15 -2,00 -2,00 2,61 

10 170 1 0 3,08 2,90 -0,38 -0,68 -1,05 0,00 1,68 

11 920 0 0 2,10  1,00  0,88  1,18 

12 920 0 0 2,34  0,93  -1,70  1,66 

13 920 0 0 2,65  0,29  0,02  1,46 

14 920 0 0 1,81  0,70  0,00  1,61 

15 920 0 0 1,19  1,22  -0,34  1,73 

16 920 0 0 0,89  0,49  -2,00  2,09 

17 920 0 0 2,27  0,51  -0,77  2,82 

18 920 0 0 1,91  0,54  -2,00  1,74 

19 920 0 0 2,33  0,54  0,00  1,65 

20 920 0 0 1,82  0,60  0,00  2,10 

21 2395 0 1,25 3,90  1,06  -0,14   

22 2395 0 1,25 3,31  1,78  -0,66   

23 2395 0 0 3,31  1,76  0,10   

24 2395 0 0,25 3,05  1,37  0,22   

25 2395 0 0,5 3,12  3,43  0,13   

26 145 1 0,5 2,69  0,16  -1,52  2,59 

27 145 1 1,75 2,44  0,40  0,00   

28 145 1 1,5 2,14  0,58  -0,11   

29 145 1 0,75 2,76  -0,15  -0,92  2,10 

30 145 1 2,5 2,91  0,11  0,00  1,72 

31 2482 0 0,75 3,05 2,97 1,43 1,62 -1,00 -1,22 1,51 

32 2482 0 1,5 3,35 3,45 2,05 2,15 1,16 0,75 1,42 

33 2482 0 0,5 2,90 2,75 0,92 1,08 0,68 0,78 2,93 

34 2482 0 0 3,13 3,15 1,37 1,57 0,05 0,23 3,36 

35 2482 0 0 3,04 2,96 3,43 1,92 0,62 0,77 2,08 

36 162 1 0,25 3,16 2,90 1,34 0,63 -1,15 -0,96  

37 162 1 1 3,85 3,43 1,08 0,88 1,71 -1,30  

38 162 1 0,5 3,37 2,90 2,25 0,85 0,00 0,00  
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39 162 1 1 3,08 3,15 1,10 1,09 0,00 0,00  

40 162 1 0,25 3,02 3,03 0,22 0,01 0,00 -1,40  

41 1083 0 1,25 2,78 2,77 2,27 1,88 0,00 0,00  

42 1083 0 0 1,68 1,97 1,99 1,98 0,00 0,00 2,57 

43 1083 0 0 2,61 2,64 2,53 1,93 -1,15 0,00 2,24 

44 1083 0 0 2,41 2,09 2,35 2,09 -1,30 0,00 2,27 

45 1083 0 0 3,35 3,09 1,67 1,66 0,00 0,00 1,85 

46 1083 0 0 2,91 2,98 1,90 1,78 -1,70 0,00 1,88 

47 1083 0 0 2,90 2,89 2,07 1,99 -0,82 -0,89 1,61 

48 1083 0 0 3,01 3,05 1,72 1,74 1,54 1,55 1,19 

49 1083 0 0 3,04 2,76 1,65 1,35 0,25 0,20 1,23 

50 1083 0 0,25 2,75 2,77 1,25 1,29 -0,70 -0,80  

51 846 1 0 2,96 3,00 0,94 0,90 0,00 -1,30  

52 846 1 0 3,42 3,23 1,08 0,60 -1,70 -1,30  

53 846 1 0 3,70 3,32 0,76 0,66 -0,35 -0,41  

54 846 1 2,5 2,77 2,89 1,55 0,45 0,00 -0,72  

55 846 1 0 3,03 2,91 1,93 1,24 -0,06 0,36  

56 846 1 1,5 2,61 2,62 1,58 1,00 0,00 0,00  

57 846 1 1 1,19 1,69 1,24 1,07 0,00 0,00  

58 846 1 0,5 2,82 2,70 0,94 0,68 0,00 0,00  

59 846 1 1 3,16 2,64 1,44 0,36 -0,82 -0,82  

60 846 1 0,5 2,82 2,70 1,08 0,39 -0,55 -1,52 2,73 

61 2388 0 0 3,03 3,00 2,13 1,99 0,39 0,52  

62 2388 0 0 3,07 3,44 0,82 0,80 0,00 -0,74  

63 2388 0 0 3,05 2,41 3,43 0,51 -1,05 -0,92  

64 2388 0 0 3,37 2,85 -0,42 -0,52 0,00 0,00  

65 2388 0 0 3,07 2,75 -0,09 -0,27 -1,00 -1,00  

66 2425 1 0,5 3,07 3,27 0,86 0,59 0,00 -1,22  

67 2425 1 0,25 3,53 3,48 1,37 0,16 0,00 0,00  

68 2425 1 0,5 3,76 3,30 1,74 1,42 0,00 0,00  

69 2425 1 0,25 3,27 3,13 1,39 0,91 0,25 -0,59  

70 2425 1 0 3,56 3,22 0,70 0,33 0,00 0,00  

71 2397 0 0 3,10 3,16 0,70 0,90 -0,85 -0,34  

72 2397 0 0,5 3,44 3,58 0,93 0,76 -0,80 -0,74  

73 2397 0 0 3,16 3,23 2,89 2,29 0,52 0,71  

74 2397 0 1 2,63 2,87 1,45 1,53 -0,38 -0,36  

75 2397 0 0 3,03 2,91 1,63 1,50 1,46 1,71  

76 2397 0 0,25 3,50 3,57 1,70 1,80 -0,22 -0,80  

77 2397 0 1,5 3,14 3,19 1,48 1,75 -0,08 0,10  

78 2397 0 0 2,26 2,47 1,66 1,56 -0,57 -0,16  

79 760 1 0 3,92 3,09 1,19 1,28 0,00 0,00  
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80 760 1 0 2,22 2,32 0,90 0,74 0,00 0,13  

81 760 1 0 1,63 1,53 0,74 0,40 -1,00 0,16  

82 760 1 0 3,99 2,76 1,17 0,02 1,21 1,48  

83 760 1 1 3,57 2,94 1,53 0,76 -0,49 -0,62  

84 760 1 0,5 2,34 2,34 0,31 0,36 -0,03 -0,41  

85 760 1 0,25 1,84 1,78 0,60 0,36 -0,48 -0,54  

86 760 1 0,25 1,32 1,24 1,41 0,79 -0,60 -1,70  

87 2397 0 0 3,86 3,42 3,43 3,43 -1,05 -0,70 3,41 

88 2397 0 0,5 4,37 3,43 3,43 3,43 0,69 1,08 1,79 

89 2397 0 1 4,33 3,43 3,43 3,43 0,13 0,72 2,49 

90 2397 0 0 3,60 3,57 3,43 2,51 0,00 -0,59 3,30 

91 2397 0 0,5 4,25 3,72 3,43 3,43 0,99 0,96 2,38 

92 2397 0 0,25 4,01 3,38 3,43 2,54 1,05 1,34  

93 2397 0 0 4,25 3,43 1,62 1,73 -1,30 -0,14 2,25 

94 2397 0 1 3,48 3,48 1,48 1,81 -1,22 -0,39  

95 2397 0 0 3,88 3,48 3,43 1,94 0,77 0,28 2,09 

96 2397 0 0 3,68 3,51 2,27 2,28 -0,10 -0,72 2,53 

97 2397 0 1,25 3,32 3,49 1,89 2,02 0,35 0,37  

98 2397 0 0,75 3,41 3,14 1,77 1,97 -0,96 0,03 3,66 

99 2397 0 2 2,93 3,08 2,01 1,43 -1,70 -2,00  

100 2397 0 1 3,54 3,45 2,42 2,14 1,47 1,48  

101 2397 0 0 2,87 3,17 2,07 2,00 0,33 0,58  

102 2397 0 0,5 3,44 3,55 1,59 1,97 0,00 0,00  

103 2330 0 0 4,23 4,37 3,43 3,43 1,45 1,70 3,37 

104 2330 0 0 4,43 4,28 2,90 2,48 1,50 1,80 3,68 

105 2330 0 0 4,84 4,67 2,67 2,49 1,36 1,53 3,41 

106 2330 0 1 4,43 4,43 2,41 1,19 1,18 2,49 3,10 

107 2330 0 0 3,74 4,13 2,64 2,30 0,99 0,81 3,09 

108 2330 0 0 4,56 4,46 2,32 2,01 0,97 0,34  

109 2330 0 1 4,25 4,13 2,25 2,38 0,31 0,97  

110 2330 0 0 3,92 4,18 2,42 2,00 -0,21 0,46  

111 2330 0 0,5 4,07 4,18 2,16 1,28 0,11 0,20  

112 2330 0 0,5 3,73 4,03 2,13 1,74 1,30 1,56  

113 2330 0 0,25 3,77 3,88 2,13 2,07 0,66 0,78  

114 2330 0 0 3,53 3,19 1,70 1,85 2,10 2,26  

115 2330 0 1 4,11 4,22 1,63 1,40 0,24 0,66  

116 2330 0 0,5 3,69 3,9 1,84 2,00 -0,44 -0,26  

117 2330 0 0 3,75 3,57 1,63 1,36 1,20 1,30  

118 2330 0 1,5 3,96 3,94 1,94 2,03 -0,85 -0,82  

119 2330 0 1,25 3,66 3,85 1,49 1,67 -0,54 -0,31  

120 2330 0 0,5 3,28 3,13 1,33 1,14 0,24 0,29  

 

Os resultados de Enterobacteriaceae e E. coli estão expressos em log ufc/cm2 

 


