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Resumo 

 

A salsicharia tradicional transmontana é extremamente diversificada, associada a 
múltiplos factores como são as variações da formulação. Existem produtos que incluem pão 
na sua formulação entre os quais se destaca a alheira pela popularidade alcançada junto do 
consumidor e importância económica que representa para o pequeno produtor doméstico e 
muitas indústrias da região. Refira-se contudo a escassez de conhecimentos que existe 
relativamente às características deste produto particularmente quando produzido a nível 
industrial.  

Os ensaios realizados no presente trabalho visaram contribuir para o conhecimento de 
alguns aspectos da microbiologia da alheira produzida a nível industrial, identificando de 
entre vários microrganismos causadores de toxi-infecção, os mais prevalentes; avaliar a 
origem e vias mais prováveis utilizadas por estes microrganismos na contaminação de alheira; 
avaliar a diversidade genética das populações microbianas em estudo. Foi transversalmente 
estudada a influência da origem das amostras considerando a diversidade relativa a locais na 
linha de fabrico e/ou indústria de proveniência. Para cumprir esses objectivos o trabalho 
experimental foi delineado em três capítulos. 

No primeiro capítulo do trabalho experimental procedeu-se à quantificação de grupos 
microbiológicos representativos da flora deteriorativa assim como pesquisa de 
microrganismos patogénicos referidos como causadores de toxi-infecção alimentar. 
Comprovou-se na amostragem efectuada, consistindo em amostras provenientes de quatro 
indústrias e seis lotes de produção, que a alheira se trata de um produto que apresenta teores 
microbianos elevados, existindo por vezes indicadores de deficiente qualidade 
microbiológica. Em 70% das amostras analisadas foi isolado pelo menos um microrganismo 
patogénico. De entre os microrganismos causadores de toxi-infecção pesquisados os mais 
prevalentes foram S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp. presentes respectivamente em 
50%, 25% e 12,5% das amostras, apresentando em algumas amostras, teores referidos como 
capazes de causar toxi-infecção alimentar. Os resultados demonstraram que a indústria de 
proveniência das amostras foi um factor determinante nas características microbiológicas 
apresentadas pelo produto e no valor de ocorrência dos microrganismos patogénicos mais 
prevalentes; os produtos provenientes de indústrias de maior dimensão, apresentaram teores 
microbianos significativamente superiores e um número significativamente maior de amostras 
contaminadas por S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp..  

No segundo capítulo do trabalho experimental avaliaram-se eventuais particularidades 
da tecnologia de fabrico e das linhas de fabrico monitorizadas, e procedeu-se ao estudo da 
ocorrência de S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp.em vários pontos da linha das quatro 
linhas de fabrico de alheira monitorizando quatro lotes de produção. Da análise dos valores de 
ocorrência dos microrganismos em vários pontos na linha de fabrico da alheira concluiu-se 
que, a ocorrência de S. aureus parece estar particularmente associada à ocorrência deste 
microrganismo no produto em fases precoces de fabrico como a carne cozida e desfiada, e 
massa da alheira, que podemos relacionar com a operação de manipulação; e na tripa utilizada 
para o enchimento. A ocorrência de C. perfringens parece ser determinada pela ocorrência do 
microrganismo nas tripas utilizadas no seu enchimento e especiarias. Também em relação a 
Salmonella spp., a utilização de tripas contaminadas parece ser determinante na ocorrência 
deste microrganismo na alheira.  
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De forma geral, os resultados da ocorrência destes microrganismos em vários pontos 
nas diferentes linhas de fabrico, foram indicativos da existência de diferenças significativas no 
padrão de contaminação apresentado, o que implica que a eventual planificação de medidas 
de controlo deverá adequar-se a cada linha de fabrico em particular, colocando-se as devidas 
reservas a qualquer hipótese de generalização. Verificou-se contudo, uma tendência para a 
homogeneidade no tipo de contaminação observada em cada linha de fabrico, observando-se 
um padrão de contaminação, o que facilitará uma posterior definição de estratégias de 
controlo destes microrganismos nas linhas de fabrico estudadas.  

No terceiro capítulo do trabalho experimental foram aplicados métodos de tipificação 
baseados em PCR a isolados bacterianos de Staphylococcus aureus e Salmonella spp., obtidos 
em vários pontos das linhas de fabrico da alheira. As metodologias utilizadas foram a Random 
Amplification of Polymorphic DNA (RAPD) e Repetitive Element PCR (rep-PCR) dado 
tratarem-se de métodos de relativa facilidade de execução e interpretação e por isso de 
possível aplicabilidade no futuro a nível do tecido empresarial. A obtenção de informações 
relativas a fontes e vias de contaminação utilizadas por estas bactérias na contaminação da 
alheira e avaliação da diversidade genética dos isolados foram os objectivos deste trabalho. 
Os resultados obtidos confirmaram e complementaram os resultados obtidos do estudo de 
ocorrência destes microrganismos.  

Os resultados foram indicativos de que a presença S. aureus na alheira pode resultar de 
diferentes origens e utilizar diferentes vias de contaminação. A contaminação de alheira por S. 
aureus pode resultar quer de contaminações cruzadas com origem na utilização de matérias-
primas contaminadas (carnes, pão ou tripas), na qual o manipulador parece ter um papel 
importante como veículo, quer directamente por intermédio de tripas contaminadas. Os 
resultados são também indicativos da possibilidade dos manipuladores poderem representar a 
fonte primária deste microrganismo. Na tipificação molecular de Salmonella spp. confirma-se 
que a presença deste microrganismo no produto final é resultante da utilização de tripas 
contaminadas. Esta contaminação ocorre directamente ou por contaminação secundária 
devido ao contacto com superfícies contaminadas. Para ambos os microrganismos foi possível 
verificar a coexistência de diferentes vias de contaminação no fabrico de alheira.  

Destaca-se ainda a diversidade genética apresentada pelos isolados de S. aureus e 
Salmonella spp obtidos nas linhas de fabrico das quatro indústrias monitorizadas, verificando-
se que o padrão genético apresentado não foi um acontecimento independente da origem dos 
isolados tanto da indústria de proveniência como do local de isolamento na linha de fabrico. 

 

Face aos resultados obtidos no presente trabalho, em função da amostragem efectuada, 
pode concluir-se que os produtos provenientes das indústrias monitorizadas, podem 
apresentar problemas em termos de qualidade e segurança microbiológica, revelados pelos 
elevados teores microbianos apresentados e valores de ocorrência em microrganismos 
patogénicos, que urge resolver. Face aos objectivos do trabalho verificou-se que a aplicação 
das metodologias de tipificação baseadas em PCR ensaiadas, originaram informação valida e 
variada para inferir acerca das vias de contaminação utilizadas pelos microrganismos 
estudados na linha de fabrico da alheira.  
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Abstract 

 

There is a great diversity of traditional sausages in Trás-os-Montes, depending on 
several factors, such as differences in recipe. There are products which include bread in their 
recipe. Amongst these, the alheira is important because of its popularity with the consumer, 
and because its economic importance for small domestic producers and for many factories in 
the region. Surprisingly, there is little information about the characteristics of the alheira, 
particularly concerning industrial production. 

The tests performed in the current work aimed to clarify some aspects of the 
microbiology of industrially produced alheiras, identifying, among the several foodborne 
disease-causing microorganisms, the most prevalent ones; to evaluate the origin of these 
microorganisms and most probably means contamination in alheiras; to evaluate the genetic 
diversity of the studied microbe populations. The influence of the origin of the sample, 
considering each stage on the production line and/or the original factory were studied. In 
order to accomplish these objectives, the experimental work was outlined in three chapters. 

In the first chapter of the experimental work a microbiological groups count representing 
the deteriorative microflora, was carried out as well as a search for pathogenic 
microorganisms responsible for foodborne disease. It was shown, in the sampling that took 
place, consisting of samples proceeding from four factories and from six different production 
batches, that the alheira is a product which presents high microbic values, with the existence 
of indicators of deficient microbiological quality. In 70% of the analysed samples, at least one 
pathogenic microorganism was isolated. Among the toxi-infection-causing microorganisms 
being searched for, the most prevalent were S. aureus, C. perfringens and Salmonella spp. 
present respectively in 50%, 25% and in 12.5% of the samples. In some samples, the values 
found are known to be capable of causing foodborne disease. Results showed that the factory 
where the samples were collected was a determinant factor in the microbiological 
characteristics shown by the product, and in the occurrence of the most prevalent pathogenic 
microorganisms. Products from bigger factories showed significantly superior microbian 
values, and a significantly greater number of samples contaminated by S. aureus, C. 
perfringens and by Salmonella spp.. 

In the second chapter of the experimental work possible singularities in the production 
technology and of the monitored production lines were evaluated, and the occurrence of S. 
aureus, C. perfringens and Salmonella spp. was studied in several stages along each one of the 
four alheira production lines, by monitoring four production batches. From the analysis of the 
occurrence values of the microoganism in several stages of the alheira production line, it was 
concluded that the occurrence of S. aureus seems to be particularly associated with the 
occurrence of this microorganism in the product in early fabrication stages, such as boiled and 
shredded meat, and the alheira filling, which can be related to the handling operation; and in 
the gut used for the stuffing. The occurrence of C. perfringens seems to be determined by the 
occurrence of the microorganism in the gut used for the stuffing and in seasoning. Also in 
relation to Salmonella spp., the use of contaminated gut seems to be determinant in the 
occurrence of this microorganism in alheiras. 
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In general, the results of the occurrence of these microorganisms in several stages of the 
different production lines, showed the existence of significant differences in the 
contamination pattern. In consequence, the eventual planning of control measures should be 
appropriate to each particular production line, with little possibility of generalization. 
However a tendency to homogeneity in the kind of contamination observed in each 
production line was verified, showing a contamination pattern. This might make it easier to 
establish a posterior control strategy for these microorganisms in the production fabrication 
lines in study. 

In the third chapter of the experimental work, PCR based typing methods were used on 
Staphylococcus aureus and Salmonella spp. bacteria isolates, obtained in several stages of the 
alheira production line. The used methodologies were Random Amplification of Polymorphic 
DNA (RAPD) and Repetitive Element PCR (rep-PCR), methods that are relatively easy to 
apply and to analyse, and therefore possible to apply in the future. The obtaining of 
information concerning sources and means of contamination used by these bacteria in the 
contamination of alheiras, and the evaluation of the genetic diversity of the isolates, were the 
main purposes of this work. The obtained results confirmed and complemented the results 
previously obtained in the study of the occurrence of these microorganisms. 

Results showed that the presence of S. aureus in alheira may result from different causes 
and different means of contamination. The contamination of alheira by S. aureus may result 
both from cross contamination, originating in the use of contaminated raw materials (meat, 
bread or gut), where the handler seems to have an important role as vehicle, and directly, from 
contaminated gut. The results also indicate the possibility that handlers may represent the 
primary source of this microorganism. In the molecular typing of Salmonella spp., it was 
confirmed that the presence of this microorganism in the final product results from the use of 
contaminated gut. This contamination occurs either directly or through secondary 
contamination, due to contact with contaminated surfaces. For both microorganisms it was 
possible to verify the coexistence of different means of contamination the production of 
alheiras. 

What is noteworthy is the genetic diversity showed by the isolates of S. aureus and 
Salmonella spp obtained in the production lines of the four monitored factories. It was 
verified that the genetic pattern revealed was not independent of the origin of the isolates: nor 
of the factory concerned nor of the isolate stage in the production line. 

In view of the results obtained in the present work, from the  sampling carried out it 
might be concluded that products from the monitored industries may have problems of 
microbiological quality and safety, revealed by the high microbe levels shown and by the 
occurrence values of pathogenic microorganisms, which must be solved. In view of the 
objectives of the present work, it was verified that the application of the tested PCR based 
typing methodologies, yielded valid and varied information about the means of contamination 
used by the studied microorganisms in alheira production lines. 
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I.1. INTRODUÇÃO 

 

Os produtos com maior expressão na salsicharia tradicional portuguesa, são os enchidos 

de carne (chouriços, linguiças e salpicões), os enchidos de sangue (morcelas e chouriças), os 

ensacados de carne (paio e paínhos) e os presuntos curados (Severo e Melo, 1987).  

A salsicharia tradicional transmontana é extremamente diversificada, traduzindo a 

grande diversidade ecológica e cultural dos diferentes micro - espaços que constituem a 

região. A existência de uma grande variedade de produtos, pode ser explicada pelas múltiplas 

variações possíveis, associadas à formulação, condimentação e técnicas de processamento. 

Uma pequena variação num destes factores, dará origem a diferenças substanciais no produto 

final (Smith, 1988), não sendo então de estranhar que cada zona de produção chegue a 

resultados tão distintos, a partir das mesmas matérias-primas. Existe dentro da salsicharia 

tradicional transmontana um grupo considerável de produtos que incluem pão na sua 

formulação. São eles a alheira, o chouriço azedo ou chouriço de pão, chouriço preto doce ou 

chouriço de sangue doce e as mouras.  

Entre estes, destaca-se a Alheira, pela popularidade alcançada junto do consumidor, 

estando hoje completamente difundida por todo o mercado nacional (Ribeiro e Martins, 

1996), constituindo a sua produção a base de muitas empresas da região (Martins, 1984). 

 

I.2. VALOR ECONÓMICO ASSOCIADO À PRODUÇÃO DE ALHEIRA 

 

A nível do pequeno produtor doméstico, quando a produção ultrapassa as necessidades 

de autoconsumo, a colocação no mercado deste produto pode representar um rendimento 

marginal importante na economia familiar. Este rendimento assume particular importância se 

observarmos que o custo dos factores de produção empregues é muito reduzido. Assim, as 

carnes utilizadas (de porco provenientes da matança caseira) são as de menor valor, e que não 

têm utilidade para o restante fumeiro, permitindo ainda aproveitamento das carnes aderentes 

aos ossos. As aves são muitas vezes produzidas em regime extensivo, e o pão é normalmente 

produzido com cereal de produção própria. A mão-de-obra não representa nenhum custo 
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adicional pois utiliza apenas algumas horas de alguns elementos da família (normalmente as 

mulheres). Os custos energéticos não podem ser contabilizados, a cozedura é feita na lareira, 

que a família acende diariamente, e a conservação é assegurada pelas adversas condições 

climáticas do período do ano em que é produzido, o rigoroso inverno transmontano.  

O êxodo rural contudo, determinou uma diminuição da produção de salsicharia 

tradicional de qualidade, encontrando-se a oferta destes produtos muito aquém da procura no 

mercado. A produção industrial e semi - industrial assumiu o fabrico de produtos tradicionais 

como o chouriço, salpicão, presunto, alheira, etc. 

Ao nível da indústria, a produção de alheira tem também uma importância económica 

significativa, pois permite racionalizar o aproveitamento de carcaças de suínos, utilizando 

como matérias prima peças menos valiosas e de difícil aproveitamento (como a carne da 

cabeça e entremeada). Permite ainda a utilização de carnes menos valiosas como carne de 

aves e coelho, e mesmo de carcaças de galinhas poedeiras de refugo, cuja cotação no mercado 

é muito baixa (Martins, 1983; Barreto, 1985). Estamos perante um produto em termos de 

custos de produção considerado muito concorrencial (Martins, 1983).  

Contudo, devido a condicionalismos de vária ordem são colocados por vezes produtos 

no mercado cuja qualidade nem sempre é satisfatória (Martins, 1983). Muitas vezes os 

produtos fornecidos pela indústria, apenas têm o nome e as características aparentes dos 

produtos tradicionais (Severo e Melo, 1987).  

Para salvaguardar a qualidade da alheira, que pode representar juntamente com tantos 

outros produtos regionais, um valor como atractivo turístico da região, foi recentemente 

abrangida por uma protecção jurídica (Soeiro, 1999a; Soeiro, 1999b), de acordo com a 

regulamentação comunitária (CEE),  n º 2082 de 4 de Junho de 1992, enquanto produto 

específico com reserva exclusiva, sendo os principais promotores desta iniciativa os 

produtores da região de Mirandela, que solicitaram o registo da denominação específica 

“Alheiras de Mirandela” (Ribeiro e Martins, 1996). 

Hoje, a alheira é um produto comercializado não apenas como um produto regional de 

qualidade de produção sazonal, existente apenas em alguns dos meses de inverno, mas como 

um produto de fácil e rápida confecção e portanto adaptado às necessidades da vida moderna 

que pode ser encontrado no mercado durante todo o ano. Deixou de ser apresentado ao 
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consumidor unicamente como um produto regional típico da região do norte de Portugal e 

passou a aparecer embalado e exposto em refrigeração.  

 

I.3. FACTORES HISTÓRICOS COM INTERESSSE  

 

Os enchidos constituem uma das mais antigas formas de processamento dos alimentos. 

As preocupações com a necessidade de preservação de alimentos terá levado o homem, talvez 

por intuição, a criar os enchidos, recorrendo a invólucros de tripa animal, que encheu de carne 

picada, assim nascendo um dos mais antigos alimentos processados.  

Mais precisamente, parece plausível localizar na Grécia Antiga o aparecimento do 

primeiro enchido, sendo habitual que nos banquetes dos Espartanos fosse servida uma ração 

de physkai, correspondente a uma mistura de carne de porco assada, vinho e pão de cevada, 

podendo ser considerado como o primitivo antepassado da morcela. O consumo de enchidos 

estava largamente vulgarizado, milhares de anos antes de Cristo, existindo referências da 

preparação e consumo, na odisseia de Homero, de um enchido com sangue e gordura, cujo 

invólucro era tripa de cabra (Martins, 1997).  

Da civilização Romana são várias as fontes escritas que referenciam os enchidos, sendo 

genericamente identificados por farcimina que significa encher. Alguns autores atribuem à 

palavra “salsus”, do latim salgado ou literalmente carne conservada, a origem da palavra 

salsicha e correspondente salsicharia (Smith, 1988).  

Em Portugal, o conhecimento e o hábito de conservação da carne e do fabrico de 

enchidos datam basicamente dos tempos da colonização romana. Os progressos da salsicharia 

têm-se verificado graças à grande intuição e engenho dos Artesãos de Salsicharia Tradicional 

que embora desconhecendo das bases científicas do seu trabalho, foram sendo capazes de 

melhorá-lo a partir da experiência pessoal, transmitindo os seus saberes de geração em 

geração, criando assim um verdadeiro património cultural. São muitos os exemplos dos 

produtos de salsicharia divulgados e inscritos na cultura dos portugueses, que, através dos 

tempos adquiriram notoriedade. A alheira de Trás-os-Montes é apenas um desses exemplos 

(Martins, 1997).  
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Admite-se que o início do fabrico da alheira remonta ao século XVI, aquando do 

reinado de D. Manuel I, época em que a comunidade hebraica era alvo de perseguições 

religiosas por parte do Santo Ofício (Martins, 1984). Estas perseguições teriam para além de 

objectivos religiosos e políticos, outros, a confiscação dos fartos bens duma parte importante 

da população judia, através da imposição de elevados impostos (Alves, 1925). Na iminência 

de serem dizimados pelos agentes da Inquisição, verificou-se um processo de emigração dos 

grandes centros para o estrangeiro, pelas classes economicamente mais poderosas, ou então 

para zonas montanhosas de fronteira como é o nordeste transmontano, pelos menos abastados. 

Na verdade, parece ser esta a localização que mais se ajustava à sua condição de perseguidos, 

os dois lados da fronteira, já que são igualmente históricas as perseguições sofridas do lado 

espanhol, no tempo dos reis católicos (Alves, 1925). 

Uma vez instalados “converteram-se” então (em muitos casos de aparência para uso 

oficial) à religião oficial, surgindo a figura do “cristão novo” (Mendes, 1966).  

Este, e no intuito de sossegar os agentes do Santo ofício quanto à fidelidade desta 

conversão à nova fé, teria criado um enchido que na aparência reproduzia os cristianíssimos 

chouriços de carne de porco, simulando a utilização da carne deste animal. Esta, proscrita pela 

crença semita era substituída pela de animais de capoeira (peru, galinha), espécies cinegéticas 

e vaca, associadas ao apreciado pão transmontano. Pelo seu destaque enquanto condimento, o 

alho veio a constituir o suporte da designação do novo enchido, a alheira, a qual a história 

registou como a “chouriça da resistência” (Mendes, 1966).  

A convivência da população local com a comunidade hebraica, possibilitou a 

vulgarização da alheira que foi apreciada e por isso adoptada, incorporando no entanto a carne 

de porco, que passou a ser ingrediente obrigatório, juntamente com as restantes carnes 

(Martins e Fernandes, 1990). Assim se tem mantido a produção artesanal deste enchido típico 

da região de Trás-os-Montes.  
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I.4. O FABRICO DA ALHEIRA E CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 

 

A diversidade e proporção das matérias-primas e dos condimentos, usados em receitas 

aperfeiçoadas ao longo de gerações, está na origem da grande variedade do produto final 

“Alheira”, que é actualmente possível encontrar (Ribeiro e Martins, 1995). Refira-se que 

apesar da existência de diferenças, essencialmente na apreciação organoléptica do produto, 

devidos ao enriquecimento da receita base, o fabrico da alheira segue sempre a mesma 

tecnologia (Martins, 1984).  

De origem industrial é possível encontrar desde a alheira produzida segundo regras que 

respeitam mais fielmente a receita tradicional, onde existe a preocupação de utilização de 

carnes de várias espécies incluindo carnes provenientes de caça menor, até alheira 

caracterizada por uma grande abundância de carne de porco e pão.  

O processo de fabrico da alheira na indústria é ainda em muito semelhante ao seguido 

na produção artesanal, diferindo na diversidade da origem das matérias-primas utilizadas e 

dimensão da produção. A pressão de comercialização associada à produção industrial de 

alheira influiu na redução da duração da fase de fumagem/secagem do produto com 

consequências na alteração de algumas das características do produto final, que obrigaram à 

obrigatoriedade da sua comercialização sob condições de refrigeração.  

No fabrico da alheira, cozem-se as diversas carnes (espécies cinegéticas e de capoeira, 

carnes de porco, vaca), em água condimentada com sal, alho e louro, sendo facultativa a 

utilização de cebola, salsa e hortelã. Dar-se-á por terminada a cozedura da carne, logo que 

esta se desprenda facilmente do osso.  

Seguidamente, coloca-se em recipiente estanque, pão previamente cortado em fatias 

com 1 a 2 cm de espessura. De referir, que o pão, da região, deve ser produzido com pequena 

quantidade de fermento, estar bem cozido e ligeiramente endurecido. O pão é então embebido 

na calda quente de cozedura das carnes depois de coada. Deixa-se amolecer e homogeneíza-se 

a massa. Esta, é então condimentada com colorau e pimenta, e segundo algumas receitas com 

alho e salsa finamente picados. Adiciona-se a gordura aquecida, banha e/ou azeite, e, 

homogeneíza-se o conjunto.  



PARTE I 
CAPÍTULO I: Algumas considerações sobre a alheira e objectivos globais do trabalho  

10 

Finalmente adicionam-se as carnes, anteriormente separadas do osso e reduzidas a 

pequenos fragmentos, operação que é feita manualmente, mexendo-se até a massa estar 

perfeitamente homogeneizada. Após mistura de todas as matérias-primas o tempero é 

rectificado.  

O enchimento é feito em tripa de porco (fresca, salgada ou desidratada), previamente 

lavadas em água com limão, louro e por vezes aguardente. As duas extremidades da tripa são 

então atadas tomando o enchido a forma de uma ferradura, com diâmetro de 

aproximadamente 3 a 4 cm e um comprimento que varia dos 25 aos 30 cm. É posteriormente 

feita a “lavagem das alheiras em água quente”, para retirar os resíduos de massa que possam 

eventualmente ficar aderentes à tripa.  

São finalmente suspensas, de forma perfeitamente individualizada sobre um fumeiro, ou 

tradicionalmente na lareira de uma cozinha transmontana. Esta fase do processo consiste na 

fumagem/secagem do produto. A duração desta operação varia em função da temperatura e 

intensidade do fumo assim como da qualidade da madeira usada.  

Normalmente é preferida aquela madeira que origina pouco fumo, como por exemplo a 

madeira de oliveira ou de carvalho, pois não se pretende uma fumagem muito intensa que 

interfira com a cor característica deste produto, o dourado (Ribeiro e Martins, 1995). O 

processo de fumagem /secagem deste produto ocorre portanto a temperatura baixa e durante 

um tempo variável. 

 

A salsicharia tradicional portuguesa em geral, e a transmontana em particular, foram 

pautadas por algum abandono em termos de investimento na melhoria dos conhecimentos que 

temos a seu respeito. Os conhecimentos existentes até hà pouco tempo cingiam-se ao valioso 

levantamento realizado nos anos 80, coordenado pelo então LNETI, e trabalhos pontuais, 

abordando aspectos objectivos de características dos produtos ou do seu processo de fabrico 

(Melo et al., 1986; Oliveira, 1989; Colaço-do-Rosário, 1989; Melo et al., 1991; Patarata e 

Martins, 1991 ;Barreto et al., 1994; Patarata et al., 1998a; Patarata et al., 1998b; Elias et al., 

1999; Elias et al., 2000; Patarata, 2002).  

Relativamente a alheira destaca-se trabalho de (Barreto, 1985), com um ensaio sobre a 

possível utilização do ácido sórbico como aditivo para melhoria das características de 
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conservação da alheira; (Martins e Fernandes, 1990) com estudo visando a caracterização 

química de alheira e (Barrias, 1992), com trabalho visando a comparação de algumas 

características físico-químicas e microbiológicas entre alheiras de diferente proveniência, 

origem artesanal e industrial.  

Com o trabalho finalizado no ano 2000 no âmbito do projecto PAMAF (3056), 

intitulado “Salsicharia Tradicional Transmontana: Caracterização, monitorização e 

experimentação da tecnologia Artesanal”, procedeu-se à avaliação de algumas características 

físico-químicas, físicas, sensoriais e microbiológicas de 11 produtos de salsicharia tradicional 

transmontana provenientes de produtores particulares. 

Dentro do universo dos vários produtos estudados, verificou-se que a alheira constituiu 

o produto que apresentou proporcionalmente indicações de uma mais deficiente qualidade 

microbiológica. Em termos médios as amostras de alheira analisadas apresentavam contagens 

de microrganismos mesófilos na ordem dos 8 log ufc/g de produto, apresentando 53% 

microrganismos coliformes em 0,001g e 22% Escherichia coli em 0,01g de amostra, 

indicativos de deficiente qualidade microbiológica. Foram também isolados microrganismos 

patogénicos de alheira, dos quais se destaca o isolamento de Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes e Staphylococcus aureus presentes respectivamente em 6%, 13% e 46% das 

amostras analisadas (Colaço-do-Rosário et al., 2000; Esteves et al., 2000).  

Estes resultados são indicativos de que embora não se encontrem referências a surtos de 

toxi-infecções alimentares por consumo de produtos de salsicharia tradicional, tal não 

significa que estes sejam destituídos de perigo, principalmente se pensarmos em produtos 

como a alheira cujo processamento não inclui nenhum passo efectivo com acção 

bacteriostática ou bactericida e/ou adição de conservantes, apresentando muitas vezes 

características intrínsecas susceptíveis de suportar a multiplicação microbiana.  
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I.5. OBJECTIVOS E ESTRUTURA GLOBAIS DO TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

O presente trabalho teve como objectivos globais – (1) contribuir para o conhecimento 

de alguns aspectos da microbiologia da alheira de origem industrial, identificando de entre 

vários microrganismos causadores de toxi-infecção, os mais prevalentes; (2) fazer uma 

avaliação da origem e vias mais prováveis de contaminação de alheira pelos microrganismos 

causadores de toxi-infecção alimentar identificados como os mais prevalentes, através do 

estudo da ocorrência dos mesmos em vários pontos da linha de fabrico da alheira; (3) 

aplicação de metodologias moleculares baseadas em Polimerase Chain Reaction (PCR) na 

identificação das fontes e vias de contaminação utilizadas por alguns microrganismos na 

contaminação de alheira. Avaliar ainda a diversidade genética das populações microbianas em 

estudo tendo em conta a diversidade da sua origem, proveniência de diferentes indústrias e 

locais na linha de fabrico.  

Para cumprir esses objectivos, foram delineados três trabalhos experimentais, que 

correspondem aos capítulos III, IV e V da estrutura da presente dissertação. A estruturação 

dos objectivos específicos de cada um é apresentada na parte introdutória de cada trabalho 

prático. A figura I.1. resume o delineamento experimental.  
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I fase do trabalho (correspondente ao capítulo III) 
 

• Monitorizadas quatro indústrias 

 

 

• Monitorizados seis lotes de 

 produção/ indústria 
 

 

• Quatro amostras de alheira em cada lote monitorizado 

 

 

Determinações efectuadas: 
Grupos microbianos quantificados 

- Microrganismos mesófilos totais  
- Microrganismos psicotróficos 
- Enterobacteriaceae 
- Bactérias do ácido láctico 
- Fungos 

Microrganismos patogénicos quantificados e/ou pesquisados 
- Clostridium perfringens  
- Staphylococcus aureus  
- Salmonella spp.  
- Listeria monocytogenes 
- Espécies de Campylobacter enteropatogénicas 
- Yersinia enterocolitica 
- Escherichia coli O157-H7  
- Bacillus cereus  

Determinações não microbiológicas 
- Características intrínsecas: actividade da água e pH 

III III IV
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II fase do trabalho (correspondente ao capítulo IV) 
 

• Monitorizadas quatro indústrias 

 

 

• Monitorizados quatro lotes de 

 produção/ indústria 

 

 

• Monitorizados 14 pontos de amostragem nas linhas de fabrico: 

- Água de lavar as tripas 
 - Tripas  
 - Carne de porco 
 - Carne de ave 
 - Pão 
 - Especiarias 
 - Superfície do tanque 
 - Superfície da mesa  
 - Superfície do equipamento 
 - Superfície das mãos 
 - Carne cozida  
 - Massa 
 - Água de lavar as tripas 
 - Alheiras 
 

• Em cada ponto de amostragem efectuaram-se quatro amostras e pesquisaram-se: 
- Staphylococus aureus  

- Salmonella spp.  

- Clostridium perfringens  
 

III fase do trabalho (correspondente ao capítulo V) 

• Foram tipificados por método molecular baseados em PCR - 180 isolados de Staphylococus aureus  

 - 85 isolados de Salmonella spp. . 

 

Figura I.1. Resumo do delineamento experimental global do trabalho.

III III IV
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II.1. INTRODUÇÃO 

 

Com excepção dos produtos sobre-processados, os alimentos albergam uma microflora 

variada, que inclui diferentes espécies de bactérias, leveduras e bolores assim como diferentes 

estirpes destas espécies. Adicionalmente, bacteriófagos e outro tipo de partículas virais 

também fazem parte integral da microflora dos alimentos.  

A microflora de um alimento não é estática, sofrendo modificações qualitativas e 

quantitativas ao longo da produção do alimento ou mesmo da cadeia de comercialização 

(Walls e Scott, 1997; Fleet, 1999). Esta microflora pode ser constituída por microrganismo 

considerados indesejáveis como o são os agentes de deterioração ou agentes patogénicos, ou 

microrganismos desejáveis como os agentes utilizados em alimentos fermentados ou 

probióticos. A sobrevivência, multiplicação e comportamento de determinado microrganismo 

é em grande parte determinada pela presença de outros microrganismos (Fleet, 1999), e pelas 

condições ambientais.  

A microbiologia alimentar constitui um ramo da ecologia microbiana. A importância 

dos conceitos de ecologia microbiana na compreensão da ocorrência e comportamento da 

microflora dos alimentos é hoje bem reconhecido pelos microbiologistas (Montville, 1997).  

O número e tipo de microrganismos presentes num alimento é determinante na 

avaliação da sua qualidade e segurança (Smoot e Pierson, 1997), assim como, do tipo de 

consequências económica e sociais a que o alimento possa estar associado.  

A segurança alimentar é uma preocupação prioritária das autoridades de saúde dos 

países ditos desenvolvidos. Se nos últimos anos têm sido alvo de atenção redobrada as 

questões de segurança relacionadas com os aditivos alimentares, contaminantes ambientais e 

promotores de crescimento, a contaminação dos alimentos por agentes biológicos perigosos 

para a saúde nunca deixou se ser uma realidade bem presente. 

A intensificação da urbanização e problemas associados como a mudança de hábitos 

alimentares, a implementação de políticas sanitárias inadequadas, o desenvolvimento em larga 

escala da indústria de bens alimentares e a falta de estratégias de segurança e higiene 

alimentar ajustadas, podem ser parcialmente responsáveis pelo aumento da incidência das 

toxi-infecções alimentares verificado (Altekruse et al., 1997; Thong et al., 2002).  
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Refira-se, que nos países industrializados o número de casos de doença provocados por 

bactérias patogénicas veiculadas por alimentos, triplicou na última década. Foi recentemente 

estimado que nos Estados Unidos, o peso anual destas doenças consiste em 76 milhões de 

casos de doença registados, aos quais corresponderam 323000 hospitalizações por ano e 5000 

mortes (Mead et al., 1999; Tauxe, 2002). Trata-se da principal causa de morbilidade 

registada, representando elevados custos para as pessoas doentes, produtores e industriais do 

ramo alimentar e economia nacional (Bean e Griffin, 1990; Kaferstein et al., 1997).  

 

Em anos recentes verificou-se também a ocorrência de diversas infecções transmitidas 

por alimentos, não identificadas anteriormente e por isso não detectadas pelos sistemas de 

controlo e vigilância vigentes. O surgimento de infecções por Escherichia coli O157:H7, de 

Salmonella Agona e Enteritidis, e, causando maior impacto, da Encefalopatia Espongiforme 

Bovina, abalou a sensação de segurança dos países industrializados em relação aos alimentos 

(Tent, 1999; Andersen et al., 2005).  

Se a definição de estratégias para garantir a segurança dos alimentos é uma função do 

estado, a sua implementação resulta de uma acção consertada, consentida e participada por 

toda a sociedade incluindo consumidores, produtores agro-pecuários, industria e comércio 

entre outros intervenientes.  
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II.2. DOENÇA DE ORIGEM ALIMENTAR 

 

Há milhares de anos que o homem percebeu que a doença poderia ser veiculada por 

alimentos. Entre 1854 e 1864, Louis Pasteur demonstrou de forma científica o papel do calor 

como método de preservação dos alimentos. O mesmo cientista produziu provas através das 

quais associou bactérias a alimentos e por sua vez a doenças específicas. Louis Pasteur é pois 

considerado o pai da microbiologia alimentar (Hartmann, 1997). 

Até hoje a descoberta e re-descoberta de agentes patogénicos causadores de doença de 

origem alimentar prossegue. Existe um vasto conjunto de microrganismos reconhecidos como 

agentes causadores de doença de origem alimentar.  

Hoje em dia, um dos problemas com que nos deparamos resulta da frequência com que 

novos microrganismos são incluídos neste grupo. Desde 1977 em cada dois anos, um novo 

microrganismo é adicionado a esta lista.  

A industrialização e o desenvolvimento tecnológico associados à produção de alimentos 

pode ter um papel determinante, na criação de condições propícias à adaptação de 

microrganismos a alimentos, como seja a capacidade de certos microrganismos se instalarem 

em novos nichos da cadeia alimentar. Assim, o surgimento de novos microrganismos 

associados a doença veiculada pelos alimentos pode ser devido à aplicação de novas 

tecnologias responsáveis por associar novos microrganismos patogénicos à cadeia alimentar 

(Tauxe, 2002).  

Também, alguns microrganismos patogénicos podem emergir através da aquisição de 

novas propriedades de virulência, associadas quer à transferência de factores de virulência 

móveis, muitas vezes através de bacteriófagos, ou através de mutações (Tauxe, 2002) 

O facto de cada vez ser maior o segmento da população activa onde existe doença 

associada à diminuição das resistências (imunodepressão por HIV), idade avançada e maior 

sobrevivência a doenças crónicas (grupo de indivíduos mais susceptível a infecções assim 

como ao desenvolvimento de quadros mais graves), sugere que um maior número de 

microrganismos se comporte como oportunista e portanto sejam descobertos como tendo 

interesse como agentes de doença veiculada por alimentos, aptidão até então desconhecida 

(Hartmann, 1997). 
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Para além do reconhecimento de novos agentes patogénicos associados a doença 

veiculada pelos alimentos, outros problemas caracterizam o actual panorama das doenças 

transmitidas por alimentos (toxi-infecções). Como características importantes refira-se a 

possibilidade de disseminação de alguns agentes patogénicos veiculados por alimentos sob a 

forma de pandemia, associada a factores como a centralização da produção, aumento da 

escala de produção e alcance da distribuição de alimentos, e, o aumento das resistências 

antimicrobianas dos agentes de toxi-infecção alimentar, resultante da pressão selectiva devida 

ao uso extensivo de agentes antimicrobianos (Tauxe, 2002). 

É exemplo o surto ocorrido nos Estados Unidos em 1985, associado a leite contaminado 

com Salmonella o qual resultou em doença de 250.000 pessoas. Em 1994, um surto com 

proporções semelhantes ocorreu devido a sorvete contaminado com Salmonella Enteritidis.  

De entre os agentes referidos como causadores de doença de origem alimentar, 

bactérias, vírus, parasitas e químicos, os mais frequentes são os agentes bacterianos. Este é 

um dado constante em relatórios consecutivos do Center of Desease Control e Prevention 

(CDC), nos quais estão registados dados sobre surtos e casos de doenças de origem alimentar 

ocorridos nos Estados Unidos. No quadro II.1. encontram-se sumariados os dados constantes 

nos relatórios anuais da CDC sobre doenças de origem alimentar registadas entre 1990 e 2001 

(CDC, 2003).  

 

Da análise do quadro conclui-se que as bactérias mais frequentemente identificadas 

como causadoras de surtos toxi-infecções foram Salmonella spp., Clostridium perfringens e 

Staphylococcus aureus. Outros agentes a destacar são E. coli O157:H7, Campylobacter spp., 

Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolítica e Bacillus cereus.  

O facto de um grande número de casos e surtos registados ser de origem não 

determinada (desconhecida), sugere que alguns destes microrganismos poderão estar 

envolvidos em mais surtos de toxinfecções alimentares do que os registados ou então, outros 

agentes patogénicos não identificados poderão ser a causa de doença de origem alimentar 

(Sofos, 1994).  
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Quadro II.1. Surtos e casos de doenças de origem alimentar registados pela CDC, durante o período 
de 1990 a 2001. Referência à etiologia dos surtos quando identificada (Foodborne 
Diseases Annual Listing, 1990-2001) (CDC, 2003).  

ETIOLOGIA  Número  
Surtos de etiologia Bacteriana  

Bacillus cereus 55 
Campylobacter spp. 88 
Clostridium botulinum 49 
Clostridium perfringens 189 
Ecsherichia coli 1 117 
Listeria monocytogenes 13 
Salmonella spp 1160 
Shigella spp. 114 
Staphylococcus aureus 149 
Vibrio cholarae 7 
Vibrio parahaemolyticus 30 
Yersinia enterocolitica 7 
Outras bactérias  30 

Total de surtos 1849 
Total de casos 83980 

Surtos de etiologia química  
Ciguatoxina 141 
Cogumelos tóxicos 11 
Escombrotoxina 191 
Outros químicos 51 

Total de surtos 342 
Total de casos 1829 

Surtos de etiologia parasitária  
Giardia lamblia 13 
Trichinella spiralis 14 
Outros parasitas 23 

Total de surtos 45 
Total de casos 3113 

Surtos de etiologia parasitária  
Hepatite A 90 
Vírus Norwalk 469 
Outros vírus 25 

Total de surtos 584 
Total de casos 20445 

Surtos de etiologia múltipla  
Total de surtos 5 
Total de casos 142 

Surtos de etiologia identificada  2669 
Surtos de etiologia desconhecida  5632 
Casos de etiologia identificada  109709 
Casos de etiologia desconhecida  209472 

Legenda: 1- na sua maioria E. coli O157:H7. 
 

Documentos emanados da União Europeia (European Commission, 2003), referem 

também Salmonella spp. como um dos mais frequentes agentes identificados como 
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causadores de toxi-infecção alimentar, apesar de tal facto não ser extensivo a todos os estados 

membros. Na Dinamarca, Campylobacter constitui a mais frequente causa bacteriana de 

gastrenterite. Uma referência especial é feita a E. coli entero-hemorrágica (EHEC), visto 

verificar-se em vários países, nomeadamente Alemanha, Bélgica, Suécia e Reino Unido um 

aumento da incidência de casos de doença atribuídos a este microrganismo.  

O oitavo relatório referente ao Programa de Vigilância e Controlo de Toxi-infecções 

Alimentares na Europa (WHO, 2003), contem dados referentes a casos e surtos de toxi-

infecção notificados em Portugal, recolhidos pela Direcção Geral de Saúde, referentes ao ano 

de 1999 e 2000. De entre as doenças de origem alimentar notificadas destacam-se a febre 

tifoide e paratifoide, outros tipos de salmonelose e a brucelose.  

Neste relatório está referida a notificação de 2924 e 2224 casos de toxi-infecção nos 

anos de 1999 e 2000 respectivamente. A brucelose foi responsável por 23% dos casos 

notificados em ambos os anos e a salmonelose de 21% e 20%, em 1999 e 2000 

respectivamente. Foram investigados 42 e 17 surtos de doença de origem alimentar nos anos 

1999 e 2000, sendo Salmonella Enteritidis a causa reportada como agente causal em 29% e 

24% dos casos respectivamente. Campylobacter jejuni representou 17% dos surtos em 1999 e 

C. botulinum 24% em 2000. De realçar que se refere a carne e os produtos cárneos como o 

tipo de alimentos mais frequentemente incriminados como veículos dos agentes causais. 

Concretamente 14% e 29% dos surtos de doença de origem alimentar notificados em 1999 e 

2000 foram atribuídos a estes alimentos. Este é também um dado referido por Rocourt e 

colaboradores (2003). 

Apesar dos valores serem considerados elevados, refira-se que nos registos oficiais 

sobre doenças de origem alimentar, os valores apresentados encontram-se sempre 

subestimados (Motarjemi e Kaferstein, 1999). São vários os motivos de tal ocorrência. 

Apenas uma pequena fracção das doenças de origem alimentar são notificadas. Os grandes 

surtos ou aqueles que implicam hospitalizações e mortes são os mais susceptíveis de ser 

notificados comparativamente com os casos de doença leve, como as pequenas indisposições 

que surgem após uma refeição familiar. As toxi-infecções que se caracterizam por apresentar 

um período de incubação curto, correspondem aos casos de doença que mais facilmente se 

associam ao consumo de alimentos, sendo por isso mais frequentemente identificadas como 

toxi-infecções alimentares. Refira-se por fim, que os casos de doença de origem alimentar 
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associados a microrganismos que não são sistematicamente pesquisados pelos laboratórios 

apresentam naturalmente valores subestimados (é o caso da E. coli O157:H7) (Bean e Griffin, 

1990).  

Existem ainda limitações relativas às abordagem actuais para caracterização e controlo 

das toxi-infecções alimentares, basicamente relacionadas com a recolha de dados 

epidemiológicos, e com a eficácia das metodologias de detecção dos agentes microbianos 

(Tietjen e Fung, 1995).  
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II.2.1. Salmonella spp.  

 

Salmonella spp. constitui a principal causa de “febre intestinal” e gastrenterite em todo 

o mundo (ICMSF, 1996). O “Center for Disease Control e Prevention “ (CDC) estimou que as 

infecções de origem alimentar por Salmonella são responsáveis por 1,3 milhões de casos 

anuais a nível mundial, resultando em 16000 hospitalizações e 600 mortos (Thong et al., 

2002). No entanto, os casos registados correspondem apenas a uma pequena fracção dos casos 

reais, estimando-se que este número seja 20 a 100 vezes superior (Tietjen e Fung, 1995; 

Berends et al., 1998a).  

Em 1874, Budd foi o primeiro a verificar que a febre tifoide, era transmitida por água e 

alimentos contaminados. Salmonella typhi, agente etiológico, foi referida por Eberth em 1880 

e isolada por Graffky em 1884. A primeira vez que um laboratório confirmou um surto de 

toxinfecção alimentar por Salmonella, estiveram implicadas 57 pessoas que consumiram 

carne de um animal doente. Salmonella Enteritidis foi isolada dos órgãos das pessoas que 

faleceram e da carne e sangue do animal consumido por elas (ICMSF, 1996). Desde então 

Salmonella tem sido referida como uma causa líder de doença de origem alimentar em 

diferentes países (Hutwagner e Maloney, 1997; Escartin et al., 1999), estando a salmonelose 

associada a grandes perdas económicas devido a perda de produtividade e despesas de 

tratamento (Cohen et al., 1996).  

 

Salmonella é um género bacteriano da família Enterobacteriaceae, membro da 

subclasse γ das Proteobacteria. Morfológica e bioquimicamente este género é um grupo 

homogéneo de bacilos de reacção Gram negativa, anaeróbios facultativos, normalmente 

móveis, não formadores de esporos e com flagelos perítricos. Algumas das provas 

bioquímicas que se utilizam para identificar os isolados presumivelmente Salmonella são as 

provas da oxidase (negativa) e da catalase (positiva), a fermentação da glucose e outros 

carbohidratos com a produção usualmente de gás, a produção de sulfídrico, a actividade lisina 

descarboxilase, a redução do nitrato a nitrito, a não produção de indol e a incapacidade de 

hidrólise de ureia (ICMSF, 1996; Anderson e Ziprin, 2001). Algumas características de 
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Salmonella são utilizadas no enriquecimento e isolamento selectivo deste microrganismo, 

servindo também como indicadores para diferenciar as colónias suspeitas em agar. Entre estas 

características destaca-se a resistencia a alguns corantes como o verde brilhante o verde 

malaquita e a resistência ao tetrationato de selenito.  

Actualmente são reconhecidas duas espécies, Salmonella enterica e Salmonella bongori 

e, seis sub-espécies de S. enterica: I (Enterica); II (Salamae); IIIa (Arizonae); IIIb (Diarizona); 

IV (Houtonae); V (Indica) classificadas com base na homologia de DNA e hospedeiros.  

Apesar de existir uma grande diversidade de marcadores fenotípicos e genotípicos, a 

serotipificação continua a ser a técnica utilizada preferencialmente para discriminação dos 

isolados de Salmonella.  

A serotipificação permite identificar e caracterizar os isolados do género Salmonella 

pela detecção de diversos antigénios. A definição do serótipo realiza-se mediante a descrição 

dos antigénios da parede e flagelares. Os da parede bacteriana denominam-se por antigénios 

somáticos (O), e definem o serogrupo. Os antigénios da cápsula (K, Vi) e antigénios 

flagelares (H) em conjugação com os primeiros originam a identificação de mais de 2500 

serótipos diferentes (Popoff et al., 2003). Das cerca de 2500 serovariedades existentes, apenas 

120 pertencentes na sua maioria à subespécie I (Enterica) são clinicamente relevantes e 

patogénicas para o homem (Nordentoft et al., 1997; Fang et al., 2003).  

Algumas biovariedades de Salmonella não são zoonóticas encontrando-se estritamente 

adaptadas a um único hospedeiro, como é o caso de S. Cholaresuis, S. Tythy, S. Gallinarum, 

S. Pullorum, S. Abortusovis, S. Typhisuis, S. Paratyphi A, e C, S. Sandai e S. Abortusequi 

(Mossel e Garcia, 1985; Gray et al., 1995; Gray et al., 1996; ICMSF, 1996; Berends B.R. et 

al., 1998a; Turner et al., 1998). 

Salmonella spp. do tipo não tifóide é apontada, em muitos registos epidemiológicos 

como a causa principal de doença bacteriana veiculada por alimentos. As serovariedades mais 

comuns associadas aos alimentos são S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Infantis, S. 

Heidelberg, S. Newport e S. Dublin, existindo contudo um risco potencial associado às outras 

serovariedades conhecidas (Borch et al., 1996). S. Typhimurium constitui a serovariedade 

mais frequentemente isolada de fonte humana (Fedorka-Cray et al., 1994). Em Portugal, os 

registos existentes parecem indicar o predomino de S. Enteritidis (Machado et al., 1999; 

Machado et al., 2000b).  
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Relativamente ao efeito de condições ambientais em elementos do género Salmonella , 

o efeito de temperaturas negativas está dependente do valor e sua variabilidade, observando-

se uma elevada mortalidade entre 0 e 10ºC negativos, não ocorrendo praticamente mortes a 

70ºC negativos. Refira-se que oscilações de temperatura são acompanhadas por um efeito 

letal muito marcado. Valores de pH considerados óptimos para S. Enteritidis correspondem a 

pH de 5 a 7 observando-se um decréscimo dos teores da população com um aumento da 

acidez ou alcalinidade (Blackburn et al., 1997). Os valores de actividade da água (aw) 

considerados óptimos para a multiplicação de Salmonella situam-se acima de 0,98 (Latimer et 

al., 2002), contudo trata-se de um microrganismo que pode sobreviver em alimentos com 

valores de aw baixos durante longos períodos de tempo (Mattick et al., 2000). Salmonella 

spp. multiplica-se num espectro de temperaturas de 7ºC a 45ºC, numa gama de pH de 4,5 a 

9,5 e aw superiores a 0,94 (D'Aoust, 1997). 

Está bem documentado que a exposição do homem a uma grande quantidade de 

microrganismos patogénicos normalmente resulta num aumento de risco para a saúde. Refira-

se contudo que a dose infecciosa de Salmonella, estimada a partir de alguns surtos, é de 

apenas 100 células podendo ser mais baixa como de 15 a 20 células, dependendo da idade e 

do estado de saúde do hospedeiro (Carramiñana et al., 1997; Gawande e Bhagwa,t 2002). 

Como exemplo refira-se uma toxi-infecção causada por gelado contaminado por um teor 

reduzido em Salmonella Enteritidis, mas com o inócuo distribuído homogeneamente no 

produto, no qual a dose infectante causadora de doença foi de apenas 28 células (Gerba et al., 

1996; Vougth e Tatini, 1998).  

É sugerido que a dose infectante deste microrganismo pode ser influenciada pela 

composição do alimento ingerido assim como pelo tempo de exposição ao microrganismo. A 

presença de um elevado conteúdo em gordura e/ou açúcar no alimento, protege a bactéria das 

barreiras gástricas naturais permitindo que alcance o intestino sem sofrer qualquer dano, 

sendo capaz de se multiplicar, invadir o intestino e a partir daí disseminar-se por todo o 

organismo (D'Aoust, 1994; Vougth e Tatini, 1998).  

Os factores que afectam a dose infectante são: a sobrevivência da bactéria ao longo da 

passagem no tubo digestivo, resistência aos sucos gástricos, a virulência da estirpe, a 

susceptibilidade do consumidor e seu estado imunológico (ICMSF, 1996). As crianças e os 
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idosos são considerados grupos de risco, assim como os indivíduos imunocomprometidos 

(Berends et al., 1998a).  

 

Como doença no homem a salmonelose pode ocorrer sob a forma de gastrenterite ligeira 

a septicemia grave (Borch et al., 1996), estando o desenvolvimento da doença fortemente 

dependente da virulência do microrganismo e das capacidades de defesa do hospedeiro.  

Os mecanismos de virulência são determinados por um conjunto de estruturas, 

geneticamente codificadas, que permite a Salmonella aderir, penetrar e destruir as células do 

hospedeiro. A capacidade de invasão das células é uma característica essencial da patogénese 

na salmonelose, e ocorre no epitélio do intestino delgado, podendo estar limitada a certos 

períodos de tempo ou locais determinados (Fedorka-Cray et al., 1994; Kaniga et al., 1995; 

Fedorka-Cray et al., 1995; Turner et al., 1998). 

Trata-se de um parasita endocelular facultativo, que tem por alvo os enterócitos e as 

células do sistema reticulo-histiocitário e mononuclear fagocitário, tendo assim, acesso à 

corrente sanguínea e colonizando praticamente todos os tecidos. A actividade toxigénica de 

Salmonella, subsequente à invasão dos enterócitos, desencadeia hipertermia, coagulopatias, 

leucopénia, acidose láctica, hipotenção e profundos transtornos no metabolismo glucídico e 

proteico, conduzindo a uma rápida degradação das condições físicas do hospedeiro.  

A principal porta de entrada da bactéria é pois a via digestiva, sendo veiculada por 

intermédio de alimentos e água contaminada; nos toxicodependentes Salmonella pode atingir 

a corrente sanguínea directamente (Favrin et al., 2001).  

A situação mais comum de doença associada a Salmonella no homem, traduz-se por um 

quadro de toxi-infecção alimentar. Os sinais clínicos mais habituais são o aparecimento de 

vómitos, dores abdominais, diarreia mucosa e febre até 40ºC nas 5 a 72 horas que se seguem à 

ingestão do alimento contaminado (Tietjen e Fung, 1995; Berends et al., 1998a; Favrin et al., 

2001). O quadro de gastrenterite aguda desencadeado, pode ser auto- limitado surgindo a cura 

nos três a sete dias subsequentes ao aparecimento da afecção, sem antibioterapia, bastando a 

reposição hídrica e mineral (Tietjen e Fung, 1995), podendo contudo, em alguns doentes 

surgir complicação como endocardites, osteomielites, artrites e abcessos (Berends et al., 

1998a).  
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A taxa de mortalidade é variável, verificando-se em cerca de 2% dos casos, sendo 

resultado da desidratação, falha renal grave, septicémia ou choque (Berends et al., 1997).  

Apesar do principal reservatório de Salmonella na natureza serem os intestinos e tecidos 

linfoides dos animais e homem, este microrganismo pode ser encontrado no meio exterior em 

praticamente todos os locais sujeitos a contaminação de origem fecal, ou que tenham 

contactado com animais ou seus tecidos infectados. 

No meio ambiente, são encontradas contaminações por Salmonella com alguma 

regularidade em cursos de água, pastagens, solo e na mais variada gama de alimentos. De 

entre os vários alimentos implicados já como veículos de Salmonella spp. incluem-se: carnes 

várias, produtos da pesca, leite e lacticínios, gelados, ovos e produtos derivados, chocolates, 

especiarias, frutas frescas e vegetais (Tietjen e Fung, 1995; Beauchat e Ryu, 1997; Blackburn 

et al., 1997; Berends et al., 1998a; Agron et al., 2001; Nisbet e Ziprin, 2001; Thong et al., 

2002; Brandl e Mandrell, 2002). Os produtos de origem aviar, tanto os seus derivados 

cárnicos como os ovos são referidos como o principal veículo de Salmonella ao homem 

(Carramiñana et al., 1997).  

Os alimentos de origem animal ou vegetal contaminados directamente por contacto com 

material fecal, ou por contaminação cruzada, devido ao contacto com outros alimentos ou 

superfícies contaminadas por Salmonella (ICMSF, 1996; Beauchat e Ryu, 1997), são pois a 

principal fonte de infecção para o homem, sendo que, nos países industrializados, cerca de 80 

a 90% dos casos de salmonelose estão associados ao consumo de alimentos de origem animal 

(Berends et al., 1998a).  

A natureza ubiquitária deste microrganismo facilita o seu estilo de vida, que consiste na 

passagem de hospedeiro em hospedeiro através de um habitat secundário, o meio ambiente 

(Thomason et al, 1977 citado por Winfield e Groisman, 2003). Parece ser um microrganismo 

que resiste bem a condições ambientais adversas caracterizando-se portanto pela persistência 

no ambiente. Esta importante característica tem sido demonstrada em trabalhos de vários 

autores (Millemann et al., 2000; Schlosser et al., 2000; Baloda et al., 2001). Refira-se que o 

mesmo clone de Salmonella foi isolado em vários locais dentro das explorações animais 

(animais, alimentos e ambiente) e no matadouro onde os animais são abatidos. O mesmo 

clone de Salmonella foi encontrado nos animais, nas carcaças e nas carnes proveniente destas.  
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O facto de Salmonella sobreviver no solo, na água e numa variedade de diferentes 

superfícies (Berends B.R. et al., 1998b; Winfield e Groisman, 2003), assim como, a 

habilidade de se multiplicar a temperaturas de refrigeração (D'Aoust, 1991), aumentam a 

probabilidade da bactéria persistir em ambientes como a indústria alimentar.  

Carnes de diferentes reses e seus produtos, carne de ave, leite (Bryan, 1980; Machado e 

Bernardo, 1990; Hinton et al., 1990; Ripabelli et al., 1997; Escartin et al., 1999; Thong et al., 

2002), e ovos (Tietjen e Fung, 1995), são importantes veículos de Salmonella quando 

consumidos após tratamento térmico deficiente ou quando sofrem contaminação após 

processamento (Bryan, 1987; Bezirtzoglou et al., 2000). A ocorrência de Salmonella nos 

produtos alimentares é muitas vezes atribuída a deficientes cuidados higiénicos da 

responsabilidade dos manipuladores (Angelillo et al., 2000).  

Existem registos de elevados valores de prevalência de Salmonella spp. em produtos 

cárneos crus “chorizo” (Kuri et al., 1996; Escartin et al., 1999), e também da sua ocorrência 

em produtos cárneos tradicionais da região de Trás-os-Montes (Esteves et al., 1998; Esteves 

et al., 2000) o que denota tratarem-se de alimentos de risco, devendo por conseguinte ser 

devidamente tratados pelo calor antes do seu consumo.  

A detecção de Salmonella em alimentos e a eliminação dos alimentos contaminados 

parece constituir o meio mais eficazes para prevenir a ocorrência de salmonelose no homem 

(Fang et al., 2003). A prevenção desta toxi-infecção passa por evitar a contaminação dos 

alimentos através da melhoria das práticas de higiene, na prevenção da multiplicação de 

Salmonella nos alimentos e utilização de tratamentos capazes de inactivar o microrganismo 

como a pasteurização ou esterilização quando possível.  
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II.2.2. Clostridium perfringens 

 

Clostridium é talvez o mais profundamente estudado agente anaeróbio patogénico, 

sendo a toxi-infecção por C. perfringens considerada como um importante problema em 

segurança alimentar. Clostridium perfringens é o agente causal da gangrena gasosa no 

homem, e foi pela primeira vez implicado em doença de origem alimentar por Eklein em 1885 

(Hartmann, 1997). 

Clostridium perfringens é classificado em 5 tipos (A, B, C, D e E), em função das 

toxinas proteicas produzidas. Conhecem-se 13 diferentes toxinas entre as quais se destacam a 

enterotoxina (CPE) e β-toxinas activas no tracto gastrointestinal (Sarker et al., 2000b).  

Como doença transmitida por alimentos é causadora de dois bem diferentes quadros, a 

toxi-infecção alimentar devida a C. perfringens tipo A e a enterite necrótica, extremamente 

rara nas sociedades industrializadas (McClane, 1997). 

A toxi-infecção alimentar por C. perfringens tipo A está habitualmente associada a 

isolados de C. perfringens tipo A produtores de enterotoxina (CPE) (Skjelkval e Uemura, 

1977 citados por Larsson e Borriello, 1998; Sarker et al., 1999; Lukinmaa et al., 2002), apesar 

de ocasionalmente se poder atribuir a isolados negativos na produção de enterotoxina, 

considerados C. perfringens tipo A “atípicos” que perderam a capacidade de expressar a 

enterotoxina (Brett 1994), ou C. perfringens tipo C e D capazes de produzir enterotoxinas 

similares à enterotoxina CPE (Labbe, 1989). Refira-se ainda a possibilidade de C. perfringens 

enterotoxigénico estar associado ao desenvolvimento de transtorno gastrentestinais de origem 

não alimentar (Mpamugo et al., 1995; Modi e Wilcox, 2001). Clostridium perfringens 

associados ao desenvolvimento da toxi-infecção alimentar são ubiquitárias, fazendo 

habitualmente parte da microflora do solo (Labbe, 1989). 

A enterite necrótica é causada por C. perfringens tipo C, considerando-se a β-toxina 

produzida por estes isolados como o principal factor de virulência envolvido na doença 

(McClane, 1997). Estes tipos de C. perfringens, são parasitas obrigatórios principalmente de 

animais domésticos, não persistindo no ambiente (Labbe, 1989).  
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C. perfringens é um bacilo com reacção de Gram positiva, esporulado e não móvel que 

se caracteriza por apresentar resistência a temperaturas elevadas, sendo este factor 

determinante na elevada ocorrência desta toxi-infecção. Destaca-se a resistência dos esporos 

ao calor; o facto de temperaturas de 70-80ºC (20 minutos) constituírem uma excelente forma 

de induzir a germinação dos esporos e a própria tolerância ao calor das células vegetativas que 

apresentam capacidade de multiplicação a temperaturas consideradas elevadas. A temperatura 

considerada óptima para multiplicação encontra-se na gama de 43-45ºC (Labbe, 1989). 

Em contrapartida, C. perfringens é pouco tolerante a valores de baixa actividade da 

água (aw), apresentando uma gama de valores para a multiplicação de 0,93 a 0,97. O pH 

óptimo encontra-se próximo da neutralidade observando-se uma severa inibição da 

multiplicação a pH ≤ 5 e ≥ 8,3 (Labbe, 1989; Wrigley, 2001). A utilização de sais de cura, 

em concentrações comerciais aceitáveis, pode ser utilizada como um factor adicional na 

inibição da multiplicação de C. perfringens (Junja e Majka, 1995).  

Outra importante característica deste microrganismo é o facto de se multiplicar muito 

rapidamente no alimento, apresentando um dos mais pequenos tempos de geração reportados 

para uma bactéria. Em estudo no qual se utilizou uma mistura de isolados e o substrato carne, 

demonstrou-se que o tempo médio de geração deste microrganismo foi de 13-31 minutos 

utilizando-se temperaturas de 40 a 50ºC respectivamente (Willard, 1978 citado por Labbe, 

1989).  

Apesar de anaeróbio C. perfringens é uma bactéria tolerante ao ar, requerendo 

comparativamente com outros agentes anaeróbios apenas modestas reduções de potencial de 

oxido redução para se multiplicar (Labbe, 1987 citado por McClane, 1997) condições 

existentes naturalmente em muitos alimentos.  

 

A elevada prevalência da toxi-infecção por C. perfringens tipo A tem sido explicada 

pelo facto de ser o resultado da acção de um microrganismo ubiquitário, isolado 

frequentemente de fontes ambientais, alimentos e intestino do homem e animais (McClane, 

1997).  

Vários autores contudo, têm vindo a demonstrar, que apenas uma pequena proporção 

dos isolados, 5% segundo Kokai-Kun e colaboradores (1994), provenientes de alimentos, 
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homem e animais são capazes de causar a toxi-infecção por C. perfringens tipo A. 

Concretamente apenas os portadores do gene cpe (gene que codifica a produção de 

enterotoxina) (Saito, 1990; Kokai-Kun et al., 1994; Daube et al., 1996; Kanakaraj et al., 

1998; Vela et al., 1999; Aschfalk et al., 2002; Lin e Labbe, 2003). O isolamento de C. 

perfringens cpe positivo (enterotoxigénico) a partir das fezes de indivíduos saudáveis 

manipuladores de alimentos (Saito, 1990), e de animais vários, inclusivamente dos utilizados 

na alimentação humana (Kokai-Kun et al., 1994) suporta a ideia de que o homem e os animas, 

desempenham um importante papel como reservatórios de C. perfringens causador de toxi-

infecção alimentar. Alguns trabalhos têm vindo a demonstrar que apesar de todos 

enterotoxigénicos os isolados de origem humana apresentam o gene cpe em posição 

cromossómica enquanto os isolados de origem veterinária apresentam o gene cpe em 

localização plasmídica (Cornillot et al., 1995). Estudos recentes indicam que os isolados 

associados a toxi-infecções alimentares apresentam o gene cpe numa posição cromossómica, 

enquanto outros associados a doença não alimentar apresentam um gene cpe de localização 

plasmídica (Cornillot et al., 1995; Katayama et al., 1996; Collie e McClane, 1998; Sarker et 

al., 2000b; Wen et al., 2003).  

Tais evidências, têm sido responsáveis por alguma controvérsia acerca do potencial 

papel dos animais como reservatórios de C. perfringens causador de toxi-infecção alimentar. 

Refira-se ainda que a maior termoresistência observada nos isolados com gene cpe 

cromossómico (Sarker et al., 2000a; Wen e McClane, 2004), associada à  frequência com que 

as toxi-infecções por C. perfringens tipo A estão associadas a alimentos tratados pelo calor, 

poderá também justificar parcialmente os resultados encontrados.  

A toxi-infecção por C. perfringens tipo A, trata-se de uma verdadeira infecção alimentar 

pois pressupõe a formação “in vivo” de enterotoxina (CPE) durante a esporulação do 

microrganismo no intestino delgado, quando é ingerida uma grande quantidade de formas 

vegetativas da bactéria (Labbe, 1989; McClane, 1997). Como parte das formas vegetativas 

são inactivadas pela acidez estomacal, é necessária a existência de um teor muito elevado de 

C. perfringens enterotoxigénico no alimento para que a toxi-infecção se processe.  

Contagens de C. perfringens na ordem dos 105 microrganismos por grama de alimento 

são o teor referido por alguns autores como necessário (Labbe, 1989). Este não é contudo um 

assunto de consenso entre os autores, McClane (1992) e McClane (1997) referem a 
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necessidade de um teor de 106 a 107 células vegetativas por grama de alimento e Bezirtzoglou 

e colaboradores (2000) de teores de 108 células vegetativas por grama de alimento.  

Os sintomas da toxi-infecção por C. perfringens tipo A, diarreia cólicas e vómitos 

que normalmente se resolvem espontaneamente nas 12 a 24 horas após surgimento, 

devem-se aos danos infringidos pela enterotoxina nas células epiteliais do intestino 

(McClane, 1997; Jay, 2000a). 

Apesar de variar quanto à incidência C. perfringens tipo A tem sido isolado de 

praticamente todos os alimentos processados (Labbe, 1989), o que não deve ser alheio ao 

facto de se tratar do microrganismo esporulado mais disseminado no ambiente (Garcia-

Alvarado et al., 1992).  

A sua prevalência de 50% (30-80%), nas carnes cruas frescas ou congeladas, incluindo 

a carne de aves influi directamente na incidência deste microrganismo em alimentos que 

utilizam a carne como matéria-prima, como os produtos cárneos. Refira-se ainda, o seu 

isolamento a partir de especiarias e ervas vulgarmente adicionadas a alimentos cozinhados 

(Labbe, 1989). 

Como forma de controlo e prevenção da toxi-infecção por C. perfringens tipo A, são 

referidas o estabelecimento de medidas de carácter higiénico que previnam a contaminação 

dos alimentos e sempre que possível um tratamento térmico severo seguido de um rápido 

arrefecimento que prevenirá a germinação dos esporos. Um aquecimento do alimento a 65ºC 

será suficiente para inactivar formas vegetativas de C. perfringens pré-existente (Juneja et al., 

1994). Os alimentos se possível, deverão ser mantidos a temperatura que não propicie a 

multiplicação do microrganismo portanto ou em refrigeração ou a temperatura superior a 

70ºC (McClane, 1997).  
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II.2.3. Staphylococcus aureus  

 

Staphylococcus foi pela primeira vez reconhecido por Pasteur que o associou ao pus. 

Este microrganismo só foi associado a doença de origem alimentar com os estudos de T. 

Denys em 1894 e M.A. Barber em 1914 (Hartmann, 1997).  

Hoje, a toxi-infecção por Staphylococcus encontra-se entre as mais prevalentes causas 

de gastrenterite no mundo. Resulta da ingestão de uma ou mais enterotoxinas formadas por 

Staphylococcus em alimentos contaminados. É considerada uma verdadeira intoxicação 

alimentar pois não requer a multiplicação do microrganismo no hospedeiro mas apenas a 

ingestão de toxinas (Jablonski e Bohach, 1997). O agente causador de toxi-infecção 

predominante é Staphylococcus aureus.  

Pertencente á família Micrococcaceae, o género Staphylococcus é formado por 

bactérias de forma esférica de reacção de Gram positiva e catalase positiva (Kloos e Schleifer, 

1986). Tratam-se de bactérias imóveis, capsuladas e não esporuladas, anaeróbios facultativos. 

Staphylococcus aureus, o dourado, apresenta esta denominação por formar colónias 

amareladas em meio sólido devido à produção de substâncias carotenoides. A maioria das 

estirpes são β - hemolíticas. Diferenciando-se de outras espécies através de provas 

bioquímicas como a prova da coagulase, a fermentação do manitol e sensibilidade à 

novobiocina entre outras.  

A detecção da produção de coagulase por elementos do género Staphylococcus é de 

particular importância visto serem os Staphylococcus coagulase positivos aqueles que 

habitualmente estão envolvidos nos casos de toxi-infecção alimentar. Para além de S. aureus 

também S. intermedius, S. hyicus, estão associados á produção de coagulase e termonuclease, 

estando também referidos como capazes de produzir toxinas (Bergdoll, 1989; Jablonski e 

Bohach, 1997; Soriano et al., 2002). Refira-se trabalho de Khambaty e colaboradores (1994) 

que associou S. intermedius como sendo o agente causal de um surto de toxi-infecção 

alimentar nos Estados Unidos da América.  

De realçar contudo, terem sido já associados ocasionalmente, casos de toxi-infecção a 

Staphylococcus coagulase e termonuclease negativos (Breckinridge e Bergdoll, 1971 citados 

por Bergdoll, 1989; Soriano et al., 2002). Também Kawano e colaboradores (1996), referem 
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que estirpes de Staphylococcus coagulase negativos sob determinadas condições podem 

manifestar características patogénicas.  

As toxinas de Staphylococcus são um conjunto de vários tipos serológicos de 

enterotoxinas (SE) resistentes ao calor (SEA até SEE e SEG até SEJ), tendo sido designadas 

com uma letra por ordem alfabética conforme foram sendo descobertas. As enterotoxinas de 

Staphylococcus apresentam-se como potentes toxinas gastrentestinais, funcionando também 

como antigénios, estimulando a proliferação de células T não específicas. Estas duas funções 

parecem apresentar uma elevada correlação, verificando-se que em muitos casos a perda de 

actividade antigénica, devido a uma eventual mutação, está ligada à perda de actividade 

enterotoxigénica (Harris et al., 1993). A SEA parece ser a enterotoxina mais comum nas toxi-

infecções por Staphylococcus (Balaban e Rasooly, 2000).  

Para que surja toxi-infecção a presença de enterotoxinas é indispensável. No alimento 

contaminado, há então a necessidade de existirem condições para que Staphylococcus se 

multiplique e seja capaz de produzir enterotoxinas. O teor em microrganismos necessário para 

que a produção de toxinas atinja um nível perigoso, tem sido motivo de controvérsia. Lotter e 

Leisner (1978) citados por Giannuzzi e colaboradores (1999), referem 7 log ufc/g como o teor 

em microrganismos necessário para produzir toxina estafilococcica capaz de causar toxi-

infecção alimentar. Bergdoll (1989) refere contudo, que, S. aureus enterotoxigénico necessita 

de atingir apenas um teor aproximado de 5 log ufc/g no alimento para produzir toxina e causar 

doença.  

De notar que a quantidade de toxina necessária para causar intoxicação é muito reduzida 

e que a produção destas pode ser muito rápida. Meyrand e colaboradores (1998), referem a 

detecção de enterotoxinas associada a inoculos tão reduzidos como 3 log ufc/g de alimento 

contaminado, e Rasooly e Rasooly (1998), obtiveram teores de SEA detectável em apenas 2 

horas, em culturas de S. aureus incubadas em meio de enriquecimento a 37ºC.  

A estabilidade ao calor das enterotoxinas de Staphylococcus constitui uma das mais 

importantes características desta toxi-infecção em termos de segurança alimentar. É 

consensual na bibliografia consultada, que após tratamento pelo calor as toxinas 

estafilococicas retêm actividade biológica, mantendo a capacidade de produzir toxi-infecção 

(Bennet e Barry, 1987 citado por Bennett, 1992; Fernandes et al., 1997; Adesiyun et al., 

1998). Trabalhos recentes de Anderson e colaboradores (1996), demonstraram que 
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enterotoxinas de Staphylococcus mantêm alguma actividade biológica após 28 minutos a 

121ºC (ou 15 minutos a 127ºC). Um tratamento térmico severo não é contudo destituído de 

efeito, podendo originar alterações serologicas nas enterotoxinas produzidas por 

Staphylococcus. Estas alterações consistem na modificação da configuração molecular da 

toxina prevenindo futuras reacções com anticorpos, até aí específicos (Bennett, 1992). 

A toxi-infecção por Staphylococcus caracteriza-se por um curto período de incubação 

(2-6 h), após ingestão das toxinas, resistentes às proteases gastrointestinais como a pepsina, 

seguida por náuseas, vómito, dor abdominal e diarreia. Raramente esta toxi-infecção está 

associada a letalidade (Balaban e Rasooly, 2000).  

S. aureus caracteriza-se por se tratar de um microrganismo patogénico que apresenta 

uma grande capacidade de adaptação a condições ambientais adversas. Esta característica faz 

deste microrganismo um microrganismo patogénico oportunista de sucesso, representando 

hoje para além de um importante agente de toxi-infecção alimentar um problema nos 

ambientes hospitalares (Clements e Foster, 1999), nos quais desenvolve resistências aos 

agentes antimicrobianos vulgarmente utilizados.  

S. aureus é referido como um dos microrganismos não esporulados mais resistentes a 

condições ambientais adversas, como condições de extrema secura. Autores citados por 

(Bergdoll, 1989; Jablonski e Bohach, 1997; Martin et al., 2001), realçam a osmotolerância 

deste microrganismo, referindo a sua multiplicação em meio contendo o equivalente a 3,5 M 

de NaCl e condições extremas de aw como valores de 0,83 a 0,86.  

A presença de Staphylococcus nos alimentos é encarada como um indicador de 

deficiências de carácter higiénico no processo de obtenção do alimento e particularmente nas 

operações de manipulação (Sokari e Anozie, 1990; Bennett e Lancette, 1998; Inghan et al., 

2000; Candlish et al., 2001; González-Miret et al., 2001). Tal ocorre, pois a pele do homem e 

dos animais de sangue quente é considerada como o principal habitat de Staphylococcus. Este 

microrganismo tem também sido frequentemente isolado nas vias respiratórias superiores de 

indivíduos saudáveis (20-50%) (Bezirtzoglou et al., 2000; Soriano et al., 2002), e de animais 

(Vautor et al., 2005), desempenhando portanto estas, um papel como reservatório e fonte de 

infecção do microrganismo.  

Para além do homem e dos animais constituírem o principal reservatório do 

microrganismo, estamos perante um microrganismo ubiquitário capaz de sobreviver e se 
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multiplicar em variados nichos ambientais, tendo sido isolado de fezes e do ambiente (solo, 

água, ar, sujidade) (Clements e Foster, 1999; Bezirtzoglou et al., 2000), foram já 

documentadas fontes ambientais como responsáveis pela contaminação de alimentos 

responsáveis por surtos de toxi-infecção alimentar.  

Os alimentos mais frequentemente envolvidos em surtos de toxi-infecção por 

Staphylococcus são carnes e produtos cárneos cozidos refrigerados, como o fiambre, peru e 

carne assada, produtos cárneos fermentados como o salame, e produtos de pastelaria e 

confeitaria com creme (Giletto e Fyffe, 1998).  

Vários autores citados por (González- Fandos et al., 1999) referem a apresença de 

Staphylococcus coagulase positiva como frequente em produtos cárneos extensamente 

produzidos em Espanha, como o chorizo e o salsichon. Refira-se ainda o seu isolamento em 

produtos cárneos tradicionais portugueses (Esteves et al., 1998; Esteves et al., 2000) 

observando-se um valor de prevalência de 40% em trabalho (Esteves et al., 2000).  

Staphylococcus é pois um microrganismo ubiquitário difícil de eliminar do ambiente. 

Em qualquer momento que os alimentos sejam expostos à manipulação do homem podem ser 

contaminados. Se existirem condições para que as enterotoxinas sejam produzidas, o posterior 

tratamento pelo calor do alimento não será suficiente para que estas sejam destruídas.  

Assim para além do cumprimento escrupuloso das regras de boas práticas de 

manipulação e higiene no sentido de evitar a contaminação do alimento com Staphylococcus 

produtor de enterotoxinas, o recurso à refrigeração será a forma de controlar a multiplicação 

deste microrganismo e por conseguinte a produção de toxinas. Existe produção de 

enterotoxinas numa gama de temperaturas entre 10-45ºC, mas muito pouco a temperaturas 

inferiores, pois a sua produção é fortemente dependente não só das condições ambientais 

como da existência de multiplicação microbiana muito pobre a temperaturas de refrigeração 

(Bergdoll, 1989). 
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II.2.4. Listeria monocytogenes 

 

A primeira descrição detalhada da bactéria, hoje designada por L. monocytogenes, foi 

realizada em 1926 por Murray e colaboradores, como causa de uma mononucleose em 

coelhos e cobaias de laboratório. Em 1929, Listeria foi isolada por Nyfeld a partir de sangue 

de pacientes que sofriam de mononucleose sanguínea. Até 1950, Listeria era considerada uma 

curiosidade de laboratório (Lepoutre-Toulemon, 1993). Só em 1953 foi provada por Potel 

uma ligação directa aos animais, da listeriose humana de origem alimentar. Listeria 

monocytogenes foi isolada de uma vaca com mastite, e de uma mulher que havia ingerido 

leite cru do mesmo animal. Desde os anos 60 L. monocytogenes foi isolada em pelo menos 37 

espécies de mamíferos, 17 espécies de aves, assim como em peixes e crustáceos (McCarthy, 

1990).  

Listeria monocytogenes encontra-se largamente distribuído no ambiente onde o seu 

habitat primário pode ser o solo, vegetação, fezes de animais e humanas (Beauchat e Ryu, 

1997; Bubert et al., 1999). A sua grande dispersão no ambiente, dado tratar-se de um 

microrganismo ubiquitário, e  capacidade  de sobrevivência em  condições  adversas, tornou 

L. monocytogenes numa preocupação na indústria alimentar ocupando hoje nos países 

industrializados um local de destaque em termos de saúde pública (Belœil et al., 2003; Gorski 

et al., 2003).  

 

O género Listeria é formado por seis espécies: L. monocytogenes, L. innocua, L. 

ivanovii, L. seeligeri, L. welshimeri e L. grayi (Bubert et al., 1999; Vazquez-Boland et al., 

2001; Capita et al., 2001; Belœil et al., 2003).  

De entre as várias espécies apenas Listeria monocytogenes, é considerada patogénica 

para animais e homem, sendo responsável por infecções graves (Datta et al., 1993; Bubert et 

al., 1999; Belœil et al., 2003). L. ivanovii e L. seeligeri têm sido contudo apontadas como 

responsáveis por infecções esporádicas em seres humanos, enquanto que L. grayi, L. innocua 

e L. murrayi são consideradas não patogénicas (Borch et al., 1996; Cocolin et al., 2002). L. 

ivanovii foi também associada a vários casos de doença em animais, sobretudo em ovinos 

(Johnson et al., 1990).  
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L. monocytogenes trata-se de um bacilo curto, microaerófilo, não esporulada, com 

reacção de Gram positiva (Seeliger e Jones, 1986; Bille et al., 1992; Puttmann et al., 1993). 

Apresenta mobilidade, devido a flagelos perítricos principalmente à temperatura de 20 a 25 ºC 

(Sonnenwirth, 1973). Quando observada ao microscópio entre lâmina e lamela, àquelas 

temperaturas, apresenta movimentos de rotação característicos em “cambalhota”. O 

desenvolvimento flagelar a 37 ºC é tão débil, que torna o microrganismo imóvel. Em regra, 

multiplica-se em meios de cultura usuais sem necessidade de nutrientes especiais, refira-se a 

produção de uma β- hemólise ligeira em gelose sangue (Seeliger e Jones, 1986).  

Multiplica-se num grande intervalo de temperaturas, sendo referidos como valores de 

temperatura limitantes da multiplicação 1 e 45 ºC (Lovett, 1990). Em trabalho de Walker e 

colaboradores (1990), foi contudo possível demonstrar a multiplicação de 3 estirpes de L. 

monocytogenes a 0,1 e 0,4 ºC negativos. Estes autores não excluem ainda a multiplicação 

deste microrganismo a temperaturas inferiores. Trata-se de um microrganismo relativamente 

resistente ao ambiente ácido (Gorden e Small, 1993), verificando-se multiplicação em meios 

com pH entre 5,0 e 9,0 (Lovett, 1990). Segundo (Hicks e Lund, 1991), em condições 

ambientais óptimas, multiplica-se a valores de pH tão baixos como: 4,4 a 20 ºC; 4,6 a 10 ºC; 

5,2 a 4 ºC, quando o pH é ajustado com ácido clorídrico. Refira-se ainda que se trata de uma 

bactéria que tolera elevadas concentrações salinas (Puttmann et al., 1993), tendo sido referida 

a multiplicação de Listeria em meios com concentrações de 10% de NaCl (Seeliger e Jones, 

1986; Lovett, 1990), podendo algumas estirpes tolerar meios com 16 a 29% de NaCl (Seeliger 

e Jones, 1986; Zottola e Smith, 1990).  

A serologia de Listeria, descrita por Seeliger e Donker-Voet, é baseada na diversidade 

estrutural de 15 antigénios somáticos “O” e 5 antigénios flagelares “H”. A combinação destes 

dois tipos de antigénios define o serótipo completo da espécie (Lovett, 1990). Apesar do 

reduzido número de serótipos previsto neste método de tipificação (uma grande proporção das 

estirpes de L. monocytogenes de infecções humanas e animais pertencem a um número 

restrito de serótipos), que reflecte deficiências da técnica, a serotipificação continua a ser uma 

das formas mais utilizadas para diferenciar estirpes de Listeria em laboratórios de referência. 

De entre as serovariedades de L. monocytogenes, aquelas que estão habitualmente ligadas a 

doença no homem são as serovariedades 1/2a e 1/2b, e especialmente a serovariedade 4b 

(Menudier et al., 1991; Gormon e Phan-Thanh, 1995; Wiedmann et al., 1997; Vazquez-

Boland et al., 2001; Schmid et al., 2003). Tem-se verificado que as estirpes pertencentes ao 
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serótipo 4b são responsáveis por todos os surtos epidémicos registados na Europa e na 

América do Norte nas últimas duas décadas (Schmid et al., 2003).  

A incidência da doença, listeriose, é considerada baixa (Wesley e Ashton, 1991; Goulet 

et al., 2001), apresentando uma incidência de 2-5 casos por milhão de habitantes (Rocourt e 

Cossart, 1997; Capita et al., 2001), sendo mais frequente em grupos ditos de risco como 

mulheres grávidas, idosos, recém nascidos e indivíduos imunocomprometidos ou sujeitos a 

terapia com corticosteroides ou hemodialisádos, bem como os doentes com hepatite, cancro 

ou sofrendo de alcoolismo (Lorber, 1990; Smith, 1990; Bassler et al., 1995; Guerra et al., 

2001; Vazquez-Boland et al., 2001; Belœil et al., 2003; Aznar e Alarcon, 2003; Gorski et al., 

2003).  

Apesar de rara, a listeriose é caracterizada por uma mortalidade elevada (Schelcher et 

al., 1992). Recentemente, a listeriose foi considerada a segunda maior causa de morte por 

doença veiculada pelos alimentos (Mead et al., 1999).  

Listeria monocytogenes é uma bactéria intracelular facultativa, verificando-se que em 

determinadas circunstâncias o homem e animais saudáveis se comportam como portadores 

assintomáticos deste microrganismo (Hird e Genigeorgis, 1990; Hof et al., 1994; ICMSF, 

1996b), sendo um microrganismo excretado por 2 a 6% de indivíduos saudáveis (Rocourt e 

Cossart, 1997). Este microrganismo tem sido também isolado de muco vaginal e cervical, 

sémen, nariz e mãos de indivíduos saudáveis (Hird e Genigeorgis, 1990).  

Apesar de existirem várias fontes endógenas e exógenas deste microrganismo, e os 

alimentos contaminados representarem apenas uma das fontes de infecção possíveis para o 

homem, é consensual que constituem a fonte de infecção mais frequente (Hof et al., 1994; 

Donnelly, 2001).  Refira-se  trabalho  de  (Pinner et al., 1992),  no  qual  se  demonstrou  que  

L. monocytogenes foi isolada de pelo menos um género alimentar da residência de 79 de 123 

doentes de listeriose confirmados.  

Quanto a manifestações clínicas da doença no homem, apesar de ser tratada como uma 

infecção de origem alimentar (Lorber, 1990), a infecção por Listeria não é acompanhada por 

sintomatologia gastrenterica como sucede na maioria das infecções transmitidas por 

alimentos.  

L. monocytogenes tem tropismo particular para o sistema nervoso central, manifestando 

a maior parte dos pacientes de listeriose sintomas de infecção do parênquima cerebral e 
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meninges. Outras formas, normalmente reconhecidas incluem bacteriémia e endocardites 

(Lorber, 1990), e, em mulheres grávidas, aborto no segundo trimestre da gestação ou parto 

prematuro com morte do feto in útero, e ainda segundo autores citados por Hof e 

colaboradores (1994), estabelecimento de peritonite e hepatite, apesar de constituírem eventos 

raros.  

Apesar da frequente exposição ao agente, proporcionalmente, o registo de casos clínicos 

é pequeno. Este facto está relacionado com o ainda incompleto conhecimento dos factores de 

virulência, dos quais depende a capacidade invasiva de L. monocytogenes no homem; do teor 

em Listeria ingerido; e da susceptibilidade do hospedeiro para que a invasão do organismo se 

efectue (Vazquez-Boland et al., 2001). Refira-se a existência de vários níveis de virulência de 

acordo com a estirpe de Listeria em causa (Hof et al., 1994), existindo autores que referem 

que se devem considerar todos os serótipos de L. monocytogenes como patogénicos, sendo 

alguns mais virulentos que outros (Schelcher et al., 1992). Outros autores contudo, referem 

que nem todas as estirpes de L. monocytogenes são virulentas (Vazquez-Boland et al., 2001; 

Norton et al., 2001). 

A existência de estirpes com virulência atenuada poderá estar ligada à perda de genes 

que codificam factores de virulência (Schaferkordt e Chakraborty, 1997). Trabalhos de vários 

autores têm demonstrado que dentro da mesma estirpe bacteriana existe uma grande 

variabilidade na manifestação de comportamento virulento, assim estirpes patogénicas de 

Listeria podem espontaneamente ou não tornar-se avirulentas (Hof e Rocourt, 1992).  

A dose mínima infectante de L. monocytogenes requerida para o estabelecimento de 

infecção alimentar não é ainda assunto de consenso. (Rocourt, 1994), é de opinião que para 

que um alimento represente perigo para a saúde deverá encontrar-se fortemente contaminado 

por L. monocytogenes (teor ≥102 ufc/g), pertencentes à serovariedade 4b. O tipo de alimento 

contaminado, assim como condições exógenas como sejam as condições de armazenamento, 

ao condicionarem a sobrevivência e multiplicação do agente são também determinantes no 

estabelecimento da infecção (Rocourt, 1994; Datta, 1994).  

A definição da dose mínima infectante torna-se um assunto ainda mais complicado se 

pensarmos que existem diversos graus de susceptibilidade consoante o hospedeiro humano se 

trate de jovens e adultos saudáveis, ou indivíduos imunocomprometidos ou pertencentes a 

qualquer outro grupo de risco. Assim, a susceptibilidade intrínseca do hospedeiro desempenha 
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um papel definitivo no desenvolvimento clínico ou assintomático da infecção (Schlech III, 

1990).  

São vários os alimentos já incriminados como veículos da infecção por Listeria, 

dependendo a taxa e frequência de contaminação do alimento considerado (Rocourt, 1994). 

São vários os alimentos nos quais Listeria monocytogenes tem sido isolada, destacam-se os 

alimentos prontos a comer como refeições cozinhadas, queijos de pasta mole ou dura, 

produtos avícolas, produtos cárneos especialmente derivados de porco, produtos de 

salsicharia, patê, vegetais e produtos lácteos como gelados e natas (Fleming et al., 1985; 

Shelef, 1989; Zaika et al., 1990; Grau e Vanderline, 1992 ;El-Khateib et al., 1993; Esteves et 

al., 1996; Buyong et al., 1998; Encinas et al., 1999; Manafi, 2000 ; Jay, 2000b; Guerra et al., 

2001; Capita et al., 2001; Belœil et al., 2003; Aznar e Alarcon, 2003; Gorski et al., 2003; 

Thevenot et al., 2005; Barbalho et al., 2005). Encontra-se também referência à presença de 

Listeria monocytogenes em produtos cárneos tradicionais portugueses (Esteves et al., 2000; 

Esteves et al., 2003), e queijos tradicionais de pasta mole (Pintado et al., 2005).  

A origem da contaminação dos alimentos por Listeria é por vezes difícil de determinar 

dado o carácter ubiquitário deste microrganismo.  

Á semelhança do que sucede com outros microrganismos, nos animais vivos Listeria 

encontra-se na superfície da pele, no intestino, e também em algumas mucosas dos condutos 

que comunicam com o exterior, em particular a faringe (Gobat e Jemmi, 1990). As formas 

silenciosas ou de portador passivo de Listeria são muito frequentes, no homem e nos animais. 

Na ausência de sintomas, a disseminação da bactéria no ambiente produz-se de modo 

totalmente oculto. 

Durante o abate dos animais, a contaminação da carne e vísceras pode ocorrer a partir 

da pele, de roturas do intestino ou mesmo ser veiculada através de utensílios usados na nave 

de abate, ou inclusivamente provindo dos manipuladores. Refira-se contudo, que a 

contaminação da superfície das carcaças por este microrganismo, apesar de possível, é pouco 

frequente. Um aumento muito considerável na incidência de contaminação por L. 

monocytogenes é observado durante a conservação das carcaças e quartos em refrigeração, e 

sobretudo durante o corte em peças (Gobat e Jemmi, 1990). Estes factos evidenciam a 

importância da temperatura de armazenamento na viabilidade e multiplicação deste 
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microrganismo, como da influência da manipulação na oportunidade de contaminação dos 

alimentos por Listeria (Kerr et al., 1993).  

A influência da manipulação nos valores de ocorrência de Listeria está também patente 

em trabalho de Simón e colaboradores (1992), que analisando alimentos crus, incluindo 

carnes de várias espécies, concluíram que as amostras mais frequentemente contaminadas por 

L. monocytogenes são as mais intensamente manipuladas, as amostras de carne picada.  

Na indústria de produtos transformados, os veículos de Listeria podem ser a água, os 

manipuladores e as diversas matérias-primas e ingredientes. Na indústria de produtos cárneos, 

a carne fresca constitui o veículo mais importante para o acesso deste microrganismo, que 

uma vez introduzido na indústria, se multiplica na superfície das instalações, equipamento e 

utensílios, possibilitando a contaminação dos produtos cárneos em diferentes fases da sua 

laboração (Moreno e García, 1993).  

O desrespeito pelas boas práticas de higiene, contaminação cruzada, manipulação 

inadequada, e tratamento térmico insuficiente contribuem para a ocorrência de infecções de 

listeriose em humanos (Bassler et al., 1995; Boerlin et al., 2003). Refira-se serem os 

alimentos processados, prontos a comer, mesmo quando incluem no seu processamento um 

tratamento listericida, o tipo de alimentos mais frequentemente incriminados por casos de 

listeriose humana (Adams, 1994). Tal facto é devido de forma generalizada a uma 

contaminação após o referido processamento (Sheridan et al., 1994).  

Como foi referido anteriormente o simples facto da existência de Listeria no alimento 

não significa que existe um risco eminente para a saúde pública. Se por um lado é urgente 

uma maior e multifacetada aproximação à forma de controlo deste microrganismo, por outro 

lado, a sua eliminação total em alguns tipos de alimentos está praticamente fora de questão 

(Farber, 1993). Também é verdade que o teor em Listeria nos alimentos é frequentemente 

baixo, sendo muitos autores de opinião de que, pelo menos em certos géneros alimentícios, 

deveria ser instituído um número limite de bactérias toleradas pelos serviços de controlo (Hof 

e Rocourt, 1992).  

Farber (1993), classifica os alimentos em “Alimentos de baixo risco”, por não 

suportarem a multiplicação de Listeria, ou por terem um período de vida extremamente curto, 

nos quais poderia ser tolerado legalmente um certo número destas bactérias; e “Alimentos de 

alto risco”, aqueles alimentos que suportam o crescimento acentuado de Listeria, por 
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conterem na sua constituição os nutrientes essenciais ao desenvolvimento deste 

microrganismo, que se encontram prontos a consumir, e que se caracterizam por um período 

de vida longo. São incluídos no grupo dos alimentos de alto risco, todos os que tenham estado 

envolvidos em surtos de listeriose. Neste tipo de alimentos não deveria, por conseguinte, ser 

tolerada a existência deste microrganismo.  

Como exemplo de alimento de alto risco temos o “patê”, alimento já incriminado pelo 

aparecimento de surtos de listeriose, apresentar uma constituição que sustenta a multiplicação 

de Listeria, e, apresentar uma longa vida útil em refrigeração e conter excesso de ferro 

(Sword, 1966 citado por Farber e Daley, 1994).  

Como alimento de baixo risco, referem-se aqueles cujas características intrínsecas são 

desfavoráveis à multiplicação de Listeria, como os frutos crus, alguns enchidos fermentados e 

secos assim como queijos de pasta dura, e aqueles alimentos nos quais, não sendo frequente a 

existência de contagens elevadas de L. monocytogenes, também as condições de manipulação 

e armazenamento não são propícias à contaminação e multiplicação desta bactéria como, por 

exemplo os gelados (Jouve, 1994).  
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II.2.5. Escherichia coli O157:H7 

 

Escherichia coli encontra-se habitualmente no intestino do homem e dos animais de 

sangue quente (ICMSF, 1996a; Doyle et al., 1997).  

Os isolados de E. coli são membros da família Enterobactereaceae, e caracterizam-se 

por se tratarem de bactérias de reacção de Gram negativa, não esporuladas, com forma de 

bastonete pleomorfo, geralmente móveis devido a flagelos perítricos. Pode ocorrer a formação 

de capsula. A maioria das estirpes cresce bem nos meios usuais de laboratório na presença ou 

ausência de oxigénio e o metabolismo pode ser fermentativo ou oxidativo (ICMSF, 1996a; 

Bohnert et al., 2000).  

Os isolados de E. coli são diferenciados por serotipificação com base em três grupos de 

antigénios. Os antigénios somáticos (O), alguns dos quais são característicos de alguns clones 

patogénicos como é o caso do antigénio O157; antigénios de superfície (K) que ocorrem na 

capsula e antigénios flagelares (F) (ICMSF, 1996a; Doyle et al., 1997; Wang e Reeves, 1998; 

Machado et al., 2000a). Para a serotipificação completa de uma estirpe de E. coli, o mosaico 

antigénico composto por antigénios O, K e H tem de ser determinado pela aplicação de 56 

antisoros específicos, o que faz com que este processo seja muito demorado (Machado et al., 

2000a).  

A maior parte das estirpes de E. coli são comensais contudo algumas são patogénicas. 

As estirpes de E. coli que causam doença são agrupadas com base nas características de 

virulência, mecanismo de patogenecidade, sindromes clínicos a que estão associadas, e 

distintos  serogrupos.  As  principais  categorias incluem:  E. coli enteropatogénica (EPEC); 

E. coli enterotoxigénica (ETEC); E. coli enteroinvasiva (EIEC) e a E. coli enterohemorrágica 

(EHEC) (Doyle et al., 1997).  

Vários autores citados por Gonzalez e Blanco (1987), referem E. coli enteropatogénica 

(EPEC) e E. coli enterotoxigénica (ETEC) como causadoras de diarreia severa, incluindo a 

segunda os serótipos mais frequentemente associados a diarreia infantil em países em 

desenvolvimento e os serótipos responsáveis pela “diarreia do viajante” (Neill et al., 2001). O 

homem constitui o principal reservatório de ETEC (Doyle et al., 1997).  
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E. coli enteroinvasiva (EIEC), causa diarreia não hemorrágica e desinteria, por invasão 

e multiplicação nas células do epitélio do colon, causando morte celular (Gonzalez e Blanco, 

1987). Também de EIEC, o homem constitui o principal reservatório.  

Originalmente, E coli O175:H7 era considerada como o único agente causal da infecção 

por E. coli enterohemorrágica (EHEC). Recentemente um número crescente de 

serovariedades tem sido identificadas como EHEC, sendo que a O26:H11, O103, O104, O111 

e a fermentadora de sorbitol O157:H -, são algumas das mais importantes (Doyle et al., 1997; 

Blackburn e McCarthy, 2000; Burk et al., 2002). Estes serótipos são responsáveis por doenças 

graves e representam uma ameaça á saúde pública à escala mundial (Call et al., 2001).  

Estas estirpes têm sido isoladas a partir de bovinos, aves, lacticínios e água e são 

responsáveis por quadros clínicos cujos sintomas podem variar desde simples diarreia a colite 

hemorrágica grave complicada com trombocitopénia e insuficiência renal (Bohnert et al., 

2000).  

Uma vez que não existe um total esclarecimento sobre os factores de virulência 

adicionais aos existentes na E. coli verotoxigénica (VTEC), para que consideremos estar na 

presença de E. coli enterohemorrágica (EHEC), todas as VTEC devem ser consideradas 

potenciais EHEC, e os métodos de detecção deverão incidir sobre a pesquisa de verotoxinas 

(Lindqvist, 1997; Burk et al., 2002).  

E. coli verotoxigénica (VTEC), surgiu na última década como um agente patogénico 

importante. Apesar de os elementos do serogrupo O157 terem sido identificados como a 

principal causa de surtos VTEC registados nos anos 90, existem estirpes VTEC não O157 

com significado como agentes da doença (Mosupye e von Holy, 1999). 

A patogénese da doença causada por VTEC é multifactorial e envolve vários níveis de 

interacção entre a bactéria e o hospedeiro, incluindo a colonização do intestino com o 

desenvolvimento de diarreia e estabelecimento de lesões intestinais, absorção da toxina e 

interacção da toxina com os tecidos do hospedeiro com o aparecimento de reacção 

inflamatória (Paton e Paton, 1998). E. coli produtora de toxinas “Shiga like”(ou verotoxinas) 

está associadas a casos esporádicos e surtos de diarreia aquosa, colite hemorrágica, que 

provoca diarreia sanguinolenta com dores graves, e, síndrome urémico hemolítico, embora 

algumas infecções possam ser assintomáticas (Bertin et al., 2001; Chapman e Ashton, 2003). 

Encontra-se bem documentado que as estirpes VTEC variam na sua capacidade de causar 
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doença, estando tal facto associado ao tipo e/ou quantidade de toxina “Shiga” produzida 

(Bertin et al., 2001). 

Cerca de 15% dos doentes afectados desenvolverão o sindrome urémico hemolítico, que 

evolui frequentemente para casos de falência renal aguda, principalmente em doentes mais 

sensíveis como as crianças (Bertin et al., 2001), podendo evoluir para púrpura 

trombocitopénica, que afecta o sistema nervoso central evoluindo para coma, que é muitas 

vezes fatal (Paton e Paton, 1998).  

E. coli O157:H7 é sem sombra de dúvida o mais comum serótipo de EHEC 

(Bezirtzoglou et al., 2000) e possui algumas características não comuns a outras E. coli como: 

incapacidade de se multiplicar bem a temperaturas superiores 44,5ºC, incapacidade de 

fermentar o sorbitol em 24 horas, incapacidade de produzir β-glucoronidase (autores citados 

por Szabo et al., 1986; Okrend et al., 1990).  

A dose infecciosa de E. coli O157:H7, tem sido estimada como muito baixa (Tilden, Jr. 

et al., 1996). Foi estimado que pode ser tão baixo como de 10 a 100 unidades formadoras de 

colónia, o que justifica que se tenha estabelecido uma tolerância zero para esta VTEC (Paton 

et al., 1996; Paton e Paton, 1998; Attenborough e Mattews, 2000), principalmente em 

produtos prontos a consumir. Evidências adicionais, de que a dose infectante é muito baixa é 

a capacidade de transmissão da infecção de homem a homem, assim como o facto de E. coli 

O157:H7 se tratar de um microrganismo tolerante a condições de acidez extremas, tolerando 

bem o ambiente ácido do estômago (Doyle et al., 1997).  

Como particularidade importante refira-se que E. coli se trata de um microrganismo que 

tolera melhor ácidos orgânicos do que outros agentes infecciosos, sobrevivendo bem em 

alimentos ácidos (Conner e Kotrola, 1995; Paton e Paton, 1998; Blackburn e McCarthy, 2000; 

Stopforth et al., 2004). Refira-se que populações de E. coli podem sobreviver a condições 

extremas de pH de 2,5 e até inferiores durante algumas horas. Este microrganismo tem a 

capacidade de transportar o glutamato do meio ácido para o interior da célula, onde é 

convertido em ácido γ- amino butírico. Esta amina ácida fornece presumivelmente um efeito 

tampão e mantém o pH interno das células (Waterman e Small, 1998).  

Não se multiplicando, E. coli O157: H7 sobrevive bem em condições adversas de baixa 

aw e concentrações elevadas de sal (NaCl) e nitrito de sódio existentes em produtos cárneos 

fermentados e secos (Clavero e Beuchat, 1996; Ingham et al., 2000).  
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E. coli é frequentemente isolada dos ambientes de produção animal e processamento de 

alimentos. Grande parte das estirpes de E. coli isoladas destes ambientes são contudo 

desprovidas de características de virulência associadas à produção de “Shiga” toxina (Zhao et 

al., 2001). E. coli produtora de toxina “Shiga” são transmitidas aos humanos 

preferencialmente por alimentos contaminados com material fecal (Borch et al., 1996). 

A transmissão da E. coli O157:H7 ocorre primariamente através do consumo de 

determinados alimentos, tendo sido isolada de carne e produtos cárneos, principalmente 

derivados de bovino, como a carne de vaca mal cozinhada, carne de porco, borrego, aves, leite 

cru, queijos fabricados a partir de leite não pasteurizado, vegetais crus, carnes fermentadas, 

sumos de fruta e água (Doyle e Schoeni, 1987; Heuvelink et al., 1996; Bolton et al., 1996; 

Beauchat e Ryu, 1997; Blackburn et al., 1997; Bezirtzoglou et al., 2000; Chapman et al., 

2000; Blackburn e McCarthy, 2000; Brooks et al., 2001; Bertin et al., 2001; Burk et al., 2002; 

Chapman e Ashton, 2003; Cui et al., 2003). A fonte de contaminação é muitas vezes 

desconhecida, contudo a existência de contaminações cruzadas é uma possibilidade.  

O gado bovino é referido como o principal reservatório de E. coli O157:H7, sendo a 

carne destes animais, contaminada durante os procedimentos de preparação no matadouro, o 

principal veículo da infecção (Doyle et al., 1997; Nataro e Kaper, 1998; Deisingh e 

Thompson, 2004). Foram registados em matadouro até valores de prevalência de 13,1% de 

animais portadores de VTEC no material fecal (Bonardi et al., 1999). Em trabalho de Bonardi 

e colaboradores (2001), registaram-se valores de prevalência superiores, de 17%. Estes 

autores referem ainda a possibilidade de uma estirpe preexistente em dado animal poder ser 

disseminada a outros por contacto directo, quando os animais são confinados no mesmo 

espaço por períodos variáveis de tempo no matadouro. Estes autores referem ainda, a 

importância das boas práticas de higiene para travar as contaminações cruzadas que poderão 

ocorrer entre as carcassas, quando um animal contaminado existe na linha de abate.  

Tem sido demonstrado que a partir do momento em que o microrganismo entra na 

cadeia alimentar, pode sobreviver bem em superfícies especialmente em condições de 

refrigeração. A constatação da capacidade de persistência deste microrganismo nos ambientes 

de laboração é importante para prever e controlar o eventual aparecimento de surtos de 

doença (Maule, 2000).  
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E. coli O157:H7, é hoje uma grande preocupação na indústria de alimentos e população 

em geral, uma vez que origina importantes custos directos e indirectos associados á doença 

que provoca. Os graves sintomas e mortalidade a que está associada assim como a baixa dose 

infectante, qualifica E. coli O157:H7 como um dos mais sérios agentes de doença associados 

aos alimentos, diferenciando este microrganismo dos comuns agentes de toxi-infecção 

alimentar.  

É essencial a implementação de programas de vigilância epidemiológica, que originem 

a detecção rápida e limitem os surtos, bem como programas de vacinação. Também são 

necessárias medidas que maximizem a segurança microbiológica dos alimentos, conseguidas 

por um correcto tratamento dos alimentos pelo calor e o respeito pelas boas práticas de 

higiene evitando assim a contaminação dos mesmos (Attenborough e Mattews, 2000). Refira-

se como tratamento térmico eficaz, a obtenção nos produtos à base de carne de uma 

temperatura interna no mínimo de 68,3ºC, assim como nos produtos lácteos a pasteurização 

do leite, 72ºC durante 16,2 segundos (Doyle et al., 1997). Refira-se contudo que os vegetais 

crus continuam a ser uma importante fonte de doença, representando um sério problema 

(Paton e Paton, 1998).  
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II.2.6. Yersinia enterocolitica 

 

Yersinia enterocolitica apesar de já há alguns anos ter sido reconhecida como agente 

patogénico para o homem, apenas recentemente foi percebido o seu significado como agente 

de toxi-infecção alimentar. Tal facto pode ser explicado, pelo menos parcialmente, devido a 

falhas de isolamento deste microrganismos quando em pequenos teores nos alimentos 

(Aulisio et al., 1980; Doyle et al., 1981).  

 

O género Yersinia é composto por bacilos com reacção de Gram negativa, anaeróbios 

facultativos, partilhando uma série de características morfológicas, bioquímicas e serológicas 

com outros géneros da família Enterobactereaceae (Minnich et al., 2001). Este género inclui 

três espécies patogénicas primárias, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica, sendo 

as demais apenas patogénicas oportunistas (Robins-Browne, 1997).  

Yersinia enterocolitica é um microrganismo muito heterogénea nas suas características 

bioquímicas e antigénicas, podendo ser definidos vários bioserótipos. São identificados 50 

serótipos e seis biótipos 1A, 1B, 2,3,4, e 5 (Bottone, 1997). As estirpes pertencentes aos 

biótipos 1B e 2-5 são consideradas como microrganismos patogénicos primários (Logue et 

al., 1996), devido á presença de factores de virulência como do plasmídeo denominado pYV e 

de certos factores de virulência associados ao cromossoma (Cornelis, 1998; Revell e Miller, 

2001). As estirpes pertencentes ao biótipo 1A, devido à ausência destes factores, geralmente 

são consideradas não patogénicas (Robins-Browne e colaboradores 1989; Miller e 

colaboradores, 1989 referidos por Sachdeva e Virdi, 2004). Tem sido observado contudo, que 

algumas estirpes do biotipo 1A são capazes de causar doença, o que implica a existência de 

outros mecanismos de virulência (Grant et al., 1998) independentes do plasmideo pYV e dos 

outros determinantes de virulência conhecidos (Tennant et al., 2003).  

Também apenas alguns serótipos de Y. enterocoiítica podem ser associados a doença no 

homem (Bottone, 1999). O bioserotipo 4:O3 é o tipo mais comum associado a casos de 

gastrenterite no homem (Borch et al., 1996). 

Yersinia enterocolitica, é um agente de toxi-infecção alimentar causador de quadros 

clínicos variados, que podem ir desde uma gastrenterite aguda, a sindromes mais invasivos 
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como uma ileite terminal ou linfadelite mesentérica (Schiemann, 1989; Bottone, 1997; 

Robins-Browne, 1997), ocorrendo ocasionalmente complicações severas extra intestinais 

como o são a artrite reactiva, eritema nodosum, uveite ou septicemia (Bottone, 1999) 

A ubiquidade (Harvey e colaboradores, 1976) e capacidade de multiplicação a 

temperaturas de refrigeração (Nilehn, 1969) citados por (Hill et al., 1983), sem que os 

alimentos contaminados apresentem sinais aparentes de deterioração (Hudson e Mott, 1993), 

obriga a uma preocupação acrescida relativamente a este microrganismo. A maior parte das 

estirpes de Y. enterocolitica isoladas quer de animais, de alimentos como do ambiente, são 

contudo geralmente não patogénicas (Bottone, 1999).  

A epidemiologia da infecção por Y. enterocolitica é ainda incompletamente 

compreendida. A maior parte dos casos de doença por Yersinia ocorre esporadicamente sem 

uma aparente fonte (Bottone, 1999). Recentes estudos epidemiológicos têm demonstrado 

evidências de que os porcos e seus produtos são importantes fontes de infecção de Yersinia 

para o homem (Ostroff et al., 1994; Thibodeau et al., 2001).  

O mesmo não se passa com outros animais domésticos que apesar de poderem sofrer 

sintomas devido a infecções por Y. enterocolitica, as biovariedades e serogrupos dos isolados 

diferem dos responsáveis por infecções por Yersinia no homem indicando uma ausência de 

relação entre a doença nestes animais e no homem (Robins-Browne, 1997).  

Em contrapartida Y. enterocolitica patogénica para o homem, é frequentemente isolada 

de amígdalas ou conteúdo gastrointestinal de porcos saudáveis (Fredriksson-Ahomaa et al., 

2000; Thibodeau et al., 2001; Fredriksson-Ahomaa et al., 2003; Bonardi et al., 2003), que 

constituem a fonte de contaminação da carcaça, vísceras e ambiente do matadouro (Karib et 

al., 1994; Fredriksson-Ahomaa et al., 2001). Fredriksson-Ahomaa e colaboradores (2004) 

demonstraram que a carne de porco e derivados, podem estar contaminados por diferentes 

genotipos de Y. enterocolitica 4:O3, constituindo portanto veículos de transmissão do 

microrganismo para o homem.  

Yersinia tem sido isolada de vários alimentos como carne de porco e produtos de 

salsicharia (Ostroff et al., 1994; Johannessen et al., 2000), carnes de ave (Karib e Seeger, 

1994; Capita et al., 2002) carne de carneiro e de vaca (Karib et al., 1994; Nortjé et al., 1999); 

leite (Desmasures et al., 1997; Ackers et al., 2000; Soltan-Dallal et al., 2004) e vegetais 

(Szabo et al., 2000). Trata-se de um microrganismo também frequentemente isolado da água 
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de bebida (Fileciti et al., 2000). Refira-se o facto de ter sido isolada Yersinia enterocolítica, 

apesar de em pequeno número de amostras, em produtos cárneos tradicionais de salsicharia 

portugeses (Esteves et al., 2003).  

Estes dados que reflectem uma ocorrência disseminada do microrganismo, são em parte 

a prova da ubiquidade de Y. enterocolitica, assim como da habilidade para contaminar os 

alimentos e persistir nos ambientes, sendo por isso surpreendente verificar o incomum que é a 

notificação de surtos de toxi-infecção alimentar por Y. enterocolitica (Robins-Browne, 1997).  

A eliminação do microrganismo na sua origem, predominantemente porco e seus 

produtos, portadores humanos e água, é referida como a forma mais eficaz de controlo deste 

microrganismo (Schiemann, 1989).  
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II.2.7. Bacilus cereus  

 

O género Bacillus compreende uma grande diversidade de espécies e de estirpes. O 

género está dividido em seis diferentes subgrupos sendo classificado B. cereus, B. 

thuringiensis , B. anthracis e B. mycoides como pertencentes ao mesmo grupo, estando 

fenotipica e genotipicamente próximos (Preist, 1993 citado por Granum, 1997).  

Bacillus cereus é um bacilo esporulado aeróbico e anaeróbico facultativo, móvel e de 

reacção de Gram positivo.  

Tradicionalmente a toxi-infecção por B. cereus era atribuída a alimentos preparados e 

não adequadamente refrigerados antes do consumo. Contudo, nos anos 80 foram identificados 

surtos de toxi-infecção alimentar por estirpes de B. cereus que se multiplicavam a 7ºC. As 

características psicotróficas de B. cereus despertaram o interesse dos investigadores, tendo 

sido demonstrada a produção de toxinas a 8ºC (Christiansson et al., 1989; Van Netten et al., 

1990). Tais evidências conferiram a este microrganismo um risco acrescido relativamente ao 

consumo hoje generalizado de produtos refrigerados (Torre et al., 2001).  

Alimentos muitas vezes responsabilizados por constituírem o veículo desta toxi-

infecção são alimentos tratados pelo calor. Tal facto deve-se á resistência dos esporos de B. 

cereus ao tratamento pelo calor, encontrando posteriormente na ausência de microflora 

competitiva, condições ideais para a sua germinação e multiplicação (Granum, 1997). 

O número de surtos atribuíveis a este microrganismo está provavelmente subestimado 

tanto na literatura científica como nas estatísticas oficiais, quer devido ao curto período de 

incubação da doença, relativa benignidade da mesma (Granum, 1997), assim como, 

sintomatologia comum a outras toxi-infecções (Ehling-Schulz et al., 2004).  

O consumo de alimentos com teores superiores a 6 log ufc/g de B. cereus resultam em 

toxi-infecção alimentar (Rhodehamel e Harmon, 1998). Estão descritos dois tipos de 

sindromes associada a B. cereus em função do tipo de toxina produzida. Num pequeno 

número de casos os pacientes podem exibir sintomas dos dois tipos de sindromes (Granum, 

1997).  

Na sindrome diarreia-colite causada por enterotoxinas produzidas por B. cereus, as 

enterotoxinas são produzidas no intestino delgado, in vivo, por células vegetativas ou durante 
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a germinação de esporos de B. cereus ingeridos com o alimento (Granum, 1997; Bezirtzoglou 

et al., 2000). Dado que as enterotoxinas produzidas por B. cereus são em grande parte 

inactivadas a nível gastrointestinal, a importância da sua formação e presença nos alimentos é 

pois limitada. 

Na síndrome emético-gastrite a doença deve-se á existência de toxina termo estável, 

pré-formada no alimento (Bezirtzoglou et al., 2000), denominadas cereulide (Agata et al., 

1995; Isode et al., 1995). Esta toxina é extremamente estável, sendo resistente à degradação 

proteolítica, pH extremos e altas temperaturas (Granum e Lund, 1997), sobrevivendo 

inclusivamente ao tratamento de esterilização em autoclave (Agata et al., 1996; Andersson et 

al., 1998). Tem sido referido que a produção de cereulide, é muito baixa ou mesmo 

indetectável a 37ºC, sendo a temperatura óptima para a sua produção 15-30ºC (Haggblom et 

al., 2002). Estas e outras características são indicativas de que a produção desta toxina será 

muito pequena ou mesmo inexistente no intestino, assumindo as toxinas pré formadas no 

alimento um papel preponderante na manifestação da síndrome (Jaaskelainen et al., 2004).  

B. cereus é uma bactéria ubiquitária podendo ser isolada do solo e de uma grande 

variedade de alimentos crus ou processados, incluindo arroz, leite e produtos lácteos, produtos 

cárneos, vegetais, especiarias, cereais e alimentos para crianças (Granum, 1997). Em produtos 

derivados de cereais foram detectadas taxas de isolamento de 26-38% de B. cereus (Fang et 

al., 1997). 

Os esporos de B. cereus são mais hidrofóbicos do que a maior parte dos esporos de 

outros Bacillus spp., o que aumenta a sua capacidade de aderência ás superfícies do 

equipamento, contaminando os alimentos ao longo do processo de fabrico, pois nem todos os 

esporos são removidos pelos processos de limpeza convencionais (Lin et al., 1998; Pirttijarvi 

et al., 1998).  

A ubiquidade, resistência ao calor dos seus esporos, associada às suas características 

psicotróficas, tornam este microrganismo num importante potencial contaminante de 

alimentos pré cozinhados refrigerados (Guinebretiere et al., 2003). O controlo e prevenção 

desta toxi-infecção, poderá passar pelo controlo da germinação dos esporos e da multiplicação 

das formas vegetativas. Refira-se que a pH de 5,0 e aw de 0,94 não se observa a produção de 

enterotoxinas (Kramer e Gilbert, 1989; Van Netten et al., 1990).  
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II.2.8. Campylobacter spp.  

 

O género Campylobacter foi recentemente reclassificado como resultado de estudos 

taxonómicos sendo reconhecidas 13 espécies(Ursing et al., 1994). 

As espécies Campylobacter jejuni e Campylobacter coli, constituem das principais 

causas de gastrenterite no homem  (Tauxe, 1992 citado por Evans e Sayers, 2000; Franco e 

Williams, 2001; Scates et al., 2003); excedendo o número de casos reportados a Salmonella 

spp. quando os casos esporádicos de doença são contabilizados (Phillips, 1995). A enterite por 

Campylobacter spp. deve então ser considerada devido à sua importância em saúde pública e 

aos custos a que está associada.  

É um bacilo curvo de reacção de Gram negativa, não esporulado e flagelado, portanto 

móvel. Várias espécies entre as quais as habitualmente associadas à enterite por 

Campylobacter (C. jejuni, C.coli e C. lari), são microaerófilas, termofílicas (multiplicando-se 

bem a temperaturas de 42ºC a 45ºC, e não se multiplicando a temperaturas inferiores a 25ºC), 

e sensíveis a uma série de factores quando fora do hospedeiro, necessitando portanto de 

requisitos especiais para se multiplicarem ou mesmo sobreviverem (Nachamkin, 1997). 

Tratando-se de microrganismos sensíveis a baixos pH (s), a acidez gástrica é suficiente para 

inactivar a maior parte dos microrganismos ingeridos, relacionando-se o estabelecimento 

frequente da doença ao facto de apresentar uma baixa dose infectante. Black e colaboradores 

(1988) referidos por (Nachamkin, 1997), referem 3 log ufc/g como a dose infectante deste 

microrganismos, contudo outros autores (Phillips, 1995), referem que são necessários apenas 

500 microrganismos para o estabelecimento da infecção.  

A campilobacteriose é definida como uma causa comum de doença gastrointestinal 

esporádica, que pode estar ligada desde a um quadro clínico assintomático como a quadros de 

grande gravidade. Embora raramente, as infecções por Campylobacter podem ter um desfecho 

fatal ou estar associadas a complicações (síndroma de Guillain Barré; neuropatias) (Park et 

al., 1992; Fujimoto et al., 1992; Humphrey, 1993; Phillips, 1995). 

Devido às suas características, Campylobacter não se multiplica bem nos alimentos 

(Zottola e Smith 1990), contudo, a principal fonte da infecção de Campylobacter para o 

homem são alimentos contaminados. São referidas particularmente as carnes cruas ou 

insuficientemente cozinhadas, sendo as carnes de ave as mais frequentemente implicadas 
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(Refregier-Petton et al., 2001; van Nierop et al., 2005). Campylobacter foi isolado de outros 

alimentos como carne de vaca, cordeiro, porco, produtos cárneos, pescado assim como de 

outras fontes de origem ambiental (Palmer et al., 1983; Fricker e Parker, 1989; Stern e Kasmi 

,1989; Zanetti et al., 1996).  

Tem sido demonstrado que as aves se contaminam por Campylobacter durante o 

período de crescimento entre a segunda e quarta semana (Jacobs-Reitsma et al., 1995; 

Berndtson et al., 1996a; Berndtson et al., 1996b), e que após o estabelecimento da infecção a 

disseminação a todo o bando é facilitada através da água e alimentos contaminados assim 

como pelos actos de coprofagia (Denis et al., 2001).  

No matadouro, a principal fonte de contaminação de Campylobacter spp., é o conteúdo 

intestinal dos animais vivos (Rivoal et al., 1999). A existência de contaminações cruzadas 

entre lotes é muito difícil de prevenir, dado que é frequente a constatação de contaminação 

cruzada através do equipamento da linha de abate, dos reservatórios de refrigeração e do 

próprio ar do matadouro (Berndtson et al., 1996b). A contaminação cruzada durante o 

manuseamento das carnes contaminadas, não deve ser negligenciada (de Boer e Hahné, 1990). 

Em estudo de Shih (2000), demonstrou-se que cerca de 50% dos produtos de frango 

disponíveis no mercado em Taipé se encontravam contaminados por Campylobacter, e em 

estudo levado a cabo na Bélgica por Uyttendaele e colaboradores (1999), a percentagem de 

contaminação encontrada em produtos de frango foi de 28,5%.  

A prevalência de Campylobacter nos frangos é tão alta que tem sido sugerido a 

necessidade de obter animais livres deste microrganismo, o que poderá ser conseguido através 

do controlo do nível de higiene na exploração e da utilização de exclusão competitiva, com a 

introdução de cocktails com outros microrganismos que competem a nível cecal prevenindo a 

colonização por Campylobacter (Schoeni e Wong, 1994). Está também prevista e legalizado 

nos Estados Unidos, a utilização de fosfato trisódico na descontaminação superficial das 

carcaça de frango (Somers et al., 1994), sendo a irradiação também uma possibilidade 

referida (Lambert e Maxcy, 1989; Clavero et al., 1994).  

Evitar a contaminação cruzada de alimentos cozinhados, e armazenar os alimentos em 

refrigeração, constitui a chave de controlo das espécies enteropatogénicas de Campylobacter 

dada a sua natureza térmofílica e microaerófila.  
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II.3. ESTRATÉGIAS DISPONÍVEIS NA REDUÇÃO DO IMPACTO DAS DOENÇAS DE ORIGEM 

ALIMENTAR 

 

Em Maio de 2000, a 53ª Assembleia Mundial de Saúde apoiou unanimemente a 

resolução WHA53:15 sobre inocuidade dos alimentos. A World Health Organisation (WHO) 

e estados membros reconheceram que proteger a inocuidade dos alimentos é uma função 

essencial de saúde pública, e que deve encarar-se ao longo de toda a cadeia alimentar 

mediante medidas baseadas em informação científica sólida tanto ao nível nacional como 

internacional (WHO, 2002). 

Simultaneamente, com o crescente reconhecimento da importância da segurança 

alimentar em saúde pública e no desenvolvimento da economia, tem-se verificado o aumento 

de casos de doença de origem alimentar 

Até há pouco tempo, os sistemas que regulavam a inocuidade dos alimentos baseavam-

se em definições legais de alimentos não inócuos, e no cumprimento de normas que 

obrigavam a retirar do mercado estes alimentos sancionando-se os responsáveis por tais 

ocorrências. Naturalmente, este sistema dito tradicional não é o adequado aos desafios 

existentes uma vez que não estimula uma abordagem preventiva. 

Durante a última década, efectuou-se uma transição para a análise de riscos baseada 

num melhor conhecimento científico das doenças transmitidas pelos alimentos e suas causas. 

Esta abordagem baseada nos riscos deve estar acompanhada por informação adequada e 

efectiva para o controlo dos perigos transmitidos pelos alimentos. O sistema Hazards Analysis 

e Critical Control Point (HACCP) surgiu como um método de garantia da segurança 

alimentar, constituindo parte integrante dos regulamentos emanados pelas autoridades 

sanitárias dos países industrializados, e integrando portanto os sistemas de gestão de 

segurança alimentar das indústrias de alimentos (Kvenberg, 1998; Motarjemi e Kaferstein, 

1999). 

O sistema HACCP constitui uma doutrina sistemática, estruturada sobre o modo como 

se devem evitar ou reduzir os possíveis perigos associados ao consumo de alimentos. Pode e 

deve aplicar-se a todas as fases da cadeia alimentar, e é válido para todos os perigos 

biológicos, físicos e químicos. Este sistema tem como fundamento a definição de medidas 

preventivas, e não a análise dos produtos finais (Garcia, 1991; Garcia, 1996). 
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O sistema HACCP é hoje internacionalmente reconhecido como um método de 

referência na garantia da segurança alimentar. O sucesso da sua aplicação na indústria 

alimentar depende também da aplicação de forma complementar, de medidas ao longo de toda 

a cadeia alimentar desde a produção ao consumo, incluindo boas práticas de higiene durante a 

produção primária, processamento transporte e distribuição, assim como preparação dos 

alimentos para consumo (van Schothorst e ICMSF, 1998; Motarjemi e Kaferstein, 1999; 

Jouve, 1999). 

Os programas de inocuidade dos alimentos estão centrados cada vez mais numa 

abordagem que engloba toda a cadeia alimentar na sua continuidade, como uma forma eficaz 

de reduzir os perigos transmitidos pelos alimentos. Esta abordagem implica tomar em linha de 

conta cada passo da cadeia de produção de alimentos, desde a matéria-prima até ao consumo 

(WHO, 2002). 

Adicionalmente, a avaliação de risco tem vindo a incluir a nova abordagem de produção 

de alimentos seguros (van Schothorst e ICMSF, 1998), uma vez que é acompanhada pela 

compreensão da natureza dos perigos, tornando-se um instrumento importante para o 

estabelecimento de prioridades de intervenção (Notermans et al., 1994; WHO, 2002). 

Para além do sistema HACCP e observância de boas práticas de higiene ao longo de 

toda a cadeia alimentar, a observância de normas sobre inocuidade alimentar, aplicação de 

tecnologias capazes de garantir a segurança dos alimentos, treino e educação dos 

manipuladores e consumidores, e investigação e vigilância das doenças de origem alimentar 

são também outras importantes armas no combate às doenças de origem alimentar. 

O estabelecimento de normas globais de inocuidade dos alimentos tem um papel 

importante na protecção dos consumidores do risco de doenças transmitidas pelos alimentos.  

Desde Maio de 1963 que foi aprovado um programa conjunto da Food e Agriculture 

Organization of the United Nations/ World Health Organization (FAO/WHO), sobre normas 

de inocuidade relacionados com os alimentos, sendo a Comissão do Codex Alimentarius o seu 

órgão principal. O principal objectivo desta Comissão é proteger a saúde do consumidor e 

assegurar práticas justas no comércio de alimentos através da elaboração de normas, 

directrizes e outras recomendações, constantes num código de normas alimentares. O 

estabelecimento de normas aplicadas aos alimentos, baseadas em considerações de saúde 

pública e inocuidade, constituem uma importante arma de combate às doenças de origem 
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alimentar. Refira-se que muitas normas sobre inocuidade dos alimentos constantes no Codex 

têm sido incluidas por muitos países como legislação nacional, o que tem um importante 

papel na obtenção de alimentos seguros e participação no mercado global (WHO, 2002). 

De entre as novas tecnologias destacam-se entre outras a engenharia genética, a 

irradiação dos alimentos, a alta pressão e a embalagem activa ou o uso de atmosfera 

modificada, que podem ser utilizadas para melhorar a produção e inocuidade dos alimentos. 

Naturalmente, antes da sua utilização generalizada, estas novas tecnologias são avaliadas com 

objectividade quantos aos riscos possíveis associados á sua aplicação. Os critérios de 

avaliação de risco são comunicados eficazmente para que o público possa participar desde as 

primeiras etapas do processo. A avaliação da segurança da sua aplicação é pois baseada em 

princípios acordados internacionalmente, e são tomados em linha de conta factores como 

benefícios para a saúde, factores socioeconómicos, aspectos de natureza ética e considerações 

ambientais (WHO, 2002). 

O fortalecimento da vigilância das doenças transmitidas por alimentos é uma importante 

base para formular estratégias de redução de riscos. O seu controlo efectivo deve basear-se em 

informação obtida sobre os perigos associados aos alimentos e incidência de doença 

transmitida por estes. É também uma fonte importante de informação para o desenvolvimento 

do sistema de avaliação de riscos. 

Refira-se contudo que a actual escassez de dados, na maioria dos países, são o principal 

impedimento para levar a cabo a adopção de intervenções no sentido de diminuir os níveis de 

doença observados. Um sistema de vigilância com o emprego de sentinelas e redes de 

laboratórios regionais e internacionais seria uma melhoria importante como fonte de 

informação sobre doenças transmitidas pelos alimentos e contaminação dos alimentos. É 

necessário utilizar métodos reconhecidos para associar a vigilância das doenças transmitidas 

por alimentos à contaminação dos alimentos, através de uma abordagem interdisciplinar que 

inclua todos os sectores que se ocupam das doenças transmitidas por alimentos e da sua 

inocuidade, como os sectores da saúde e da agricultura.  

Finalmente, a rastreabilidade é também uma arma importante de combate às doenças 

transmitidas por alimentos, uma vez que possibilita a identificação a qualquer momento dos 

géneros alimentícios, dos alimentos para animais, dos animais produtores de géneros 

alimentícios e ou de qualquer substância destinada a ser incorporada num género alimentício 
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ou num alimento para animais, evitando-se perturbações desnecessárias em casos de detecção 

de problemas com a segurança dos mesmos (Regulamento CE, 2002). Esta é também uma das 

importantes armas de que se dispõe para diminuir o impacto das doenças de origem alimentar.  
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III.1. INTRODUÇÃO 

 

Alguns trabalhos referem que salvo raras excepções, os alimentos não são estéreis, 

transportam uma microflora complexa considerada natural ou fortuita, reflexo quer do 

alimento em si quer do ambiente envolvente. No entanto, na maior parte dos casos os 

alimentos são consumidos sem objecções nem consequências (Bezirtzoglou et al., 2000).  

Importante numa abordagem em microbiologia alimentar, é ter presente, o mais 

próximo possível a totalidade do ecossistema microbiano do alimento, já que a multiplicação, 

sobrevivência e actividade de qualquer microrganismo, seja um agente de deterioração, agente 

patogénico ou qualquer agente desejável, são em muitos casos determinadas pela presença de 

outras espécies microbianas (Fleet, 1999). Destacar ainda, a importância das características de 

processamento do alimento, assim como, das condições de armazenamento que condicionam 

naturalmente a microflora esperada de cada alimento, tornando-o portanto em muitos aspectos 

num caso particular.  

Refira-se também que, não só o número mas também o tipo de microrganismos 

presentes no alimento são determinantes na avaliação da qualidade e segurança 

microbiológica deste (Smoot e Pierson, 1997). 

O Norte de Portugal é uma região que se caracteriza pela produção de uma grande 

variedade de produtos cárneos tradicionais, sendo a região de Trás-os-Montes particularmente 

rica na sua diversidade e especificidade. Dentro da referida diversidade, a alheira destaca-se 

por ser talvez um dos produtos de maior aceitação pelo consumidor seja rural ou urbano. É 

sem dúvida, um produto de inigualáveis características organolépticas e cujo aparecimento 

está associado a razões de ordem histórica de interesse particular.  

O estudo das características microbiológicas e físico-químicas dos produtos cárneos 

tradicionais da região de Trás-os-Montes tem sido alvo da atenção do grupo de trabalho do 

sector da Segurança Alimentar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro nos últimos 

anos. Há contudo, ainda, várias abordagens possíveis para o melhor conhecimento desta área. 

 

Nos últimos anos tem sido efectuado trabalho em produtos de salsicharia tradicional 

transmontana provenientes de produtores particulares, portanto de origem não industrial. 

Dentro do universo dos vários produtos estudados, verificou que a alheira constitui o produto 
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que apresentou proporcionalmente indicações de uma mais deficiente qualidade 

microbiológica. Em termos médios as amostras de alheira analisadas apresentaram contagens 

de microrganismos mesófilos na ordem dos 8 log ufc/g de produto, apresentando 53% 

microrganismos coliformes em 0,001g e 22% Escherichia coli em 0,01g de amostra, 

indicativos de contaminação de origem fecal. Foram também isolados microrganismos 

patogénicos de alheira, dos quais destacamos o isolamento de Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes e Staphylococcus aureus presentes respectivamente em 6%, 13% e 46% das 

amostras analisadas (Colaço-do-Rosário et al., 2000; Esteves et al., 2000).  

Existe ainda pouca informação sobre as características da alheira de origem industrial 

existentes no mercado. Como excepção refira-se trabalho elaborado por (Barrias 1992), e 

resultados do projecto de investigação Agro 166 (Colaço-do-Rosário et al., 2005). Barrias 

(1992), comparou algumas características microbiológicas, características intrínsecas e ao 

nível da composição química de alheiras de fabrico artesanal e industrial. Verificou-se neste 

trabalho, que os produtos de origem industrial apresentaram na totalidade características 

intrínsecas de produtos alteráveis ou facilmente alteráveis (Leistner e Rodel, 1976), 

apresentando na generalidade, comparativamente com os produtos de origem artesanal, uma 

mais deficiente qualidade microbiológica. No projecto Agro 166, foram avaliados alguns 

perigos microbiológicos associados a este produto e ensaiadas estratégias conducentes á 

redução da sua ocorrência. 

O fabrico da alheira na indústria, não diverge muito do denominado “modo de fazer” 

tradicional. Trata-se de um produto obtido de matérias-primas diversas como carnes de várias 

espécies animais e pão, condimentos vários (sal, colorau, alho), utilizando na fase final do seu 

processamento o enchimento em tripa natural. Qualquer destas matérias-primas, que poderão 

ter origem diversa, poderá ser um veículo de microrganismos para o produto. Adicionalmente, 

o processo de obtenção deste produto envolve também uma vasta manipulação o que implica 

a possibilidade dos manipuladores terem um papel importante como veículos de 

contaminação microbiológica. Refira-se ainda que excepto o acto de cozedura das carnes, 

efectuado numa fase muito precoce do processamento do produto, não existe posteriormente 

nenhum procedimento verdadeiramente bacteriostático ou bactericida que possa condicionar a 

microflora deste produto.  

O objectivo primordial desta primeira fase de estudo foi o de fazer uma aproximação a 

alguns dos aspectos da microflora da alheira produzida industrialmente, quantificando alguns 
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grupos microbiológicos representativos da flora deteriorativa (microrganismos mesófilos 

totais; psicotróficos; Enterobacteriaceae; bactérias do ácido láctico - BAL e fungos), assim 

como, a pesquisa de alguns microrganismos patogénicos (Salmonella spp.; Listeria 

monocytogenes; Yersinia enterocolitica; Escherichia coli O157:H7; Clostridium perfringens; 

Bacillus cereus; espécies de Campylobacter enteropatogénicas e Staphylococcus aureus), 

referidos em vários trabalhos como sendo frequentemente causadores de toxi-infecção 

alimentar no homem. Foram avaliadas as características intrínsecas do produto, pH e 

actividade da água (aw), determinantes da multiplicação microbiana e consequentemente da 

estabilidade do produto.  

Pretendeu-se fazer uma aproximação sobre eventuais relações existentes entre as 

populações microbianas estudadas e a ocorrência dos microrganismos patogénicos 

pesquisados, dado que este tipo de informação poderá ser útil na explicação da origem mais 

provável e vias de contaminação utilizadas pelos microrganismos patogénicos na 

contaminação do produto em estudo.  

Ao analisar amostras provenientes de diferentes indústrias pretendeu-se obter dados 

representativos da alheira produzida na região, e verificar se existe influência da proveniência 

do produto em algumas das suas características finais. Do mesmo modo, com a análise de 

amostras provenientes de diferentes lotes em cada indústria, pretende-se analisar as 

características da microflora do produto em vários momentos ao longo da época de produção, 

com o objectivo de verificar a existência ou não de homogeneidade das características do 

produto estudado, dentro de cada indústria.  

Com esta abordagem pretendeu-se fazer algumas reflexões sobre a qualidade e 

segurança microbiológica das alheiras produzidas industrialmente, para que seja possível em 

trabalhos posteriores definir eventuais intervenções estratégicas no sentido de salvaguardar a 

qualidade e segurança deste produto, apenas possível conhecendo o seu status 

microbiológico. 

 

 

 

 

 



PARTE II 
CAPÍTULO III. Aspectos da microbiologia da alheira. Identificação dos microrganismos 

 causadores de toxi-infecção mais prevalentes 
 

68 

III.2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

III.2.1. Estrutura do trabalho  

 

As amostras do produto em estudo, alheira, foram obtidas directamente em 4 indústrias 

da região pertencentes aos distritos de Vila Real e Bragança.  

As indústrias foram escolhidas tendo em conta a sua dimensão e características. Assim, 

duas das salsicharias (I e II), fazem parte de um complexo com matadouro anexo, tratando-se 

a alheira apenas de um de vários produtos cárneos produzidos. Nas outras duas salsicharias 

(III e IV) consideradas pequenas indústrias, a alheira consiste no único produto produzido.  

Foram analisadas alheiras prontas a ser colocados no mercado, provenientes de 6 

diferentes lotes de produção de cada indústria monitorizada, analisando-se quatro amostras 

por lote. As datas de produção dos lotes analisados encontravam-se distribuídas ao longo da 

época característica de produção da alheira, de Novembro a Abril, com o objectivo dos 

resultados reflectirem as características do produto durante uma época de produção e não de 

um período limitado de tempo.  

Na totalidade foram analisadas 96 amostras. 

 

III.2.2. Determinações microbiológicas  

 

III.2.2.1. Preparação da amostra  

 

Procedeu-se à colheita e pesagem asséptica de 10 g de amostra, a qual foi diluída a 1:10 

com solução de triptona (0,3%) e NaCl (0,85 %). A amostra foi homogeneizada num 

“stomacher” durante 3 minutos e foram realizadas diluições decimais sucessivas em 9 ml da 

mesma solução. As diluições efectuadas foram utilizadas na contagem de microrganismos 

mesófilos totais; psicotróficos; Enterobacteriaceae; BAL; fungos; Clostridium perfringens e 

Staphylococcus aureus.  
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As sementeiras foram efectuadas sempre em duplicado sendo os resultados expressos 

em ufc por grama de produto, calculados de acordo com as normas referidas ou simplesmente 

multiplicando a média das contagens numa diluição pelo inverso dessa diluição.  

Efectuou-se a colheita e pesagem asséptica de 4 aliquotas de 25 g de amostra para 

pesquisa de Salmonella spp., Listeria monocytogenes, espécies de Campylobacter 

enteropatogénicas e E. coli O157:H7, através de testes imunoenzimáticos que permitem a 

detecção de antigénios específicos pelo método ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). 

Por fim foram colhidas 2 aliquotas de 25 g e homogeneizadas nas soluções aconselhadas para 

pesquisa de Bacillus cereus e Yersinia enterocolitica.  

 

III.2.2.2. Microrganismos quantificados 

 

III.2.2.2.1. Microrganismos mesófilos totais e psicotróficos 

 

A contagem de microrganismos mesófilos totais e psicotróficos foi efectuada em meio 

PCA (Oxoid CM325), após sementeira por incorporação de 1 ml de cada diluição decimal. 

Após incubação a 30 ºC durante 72h para os microrganismos mesófilos (NP 1995, 1982) e 6,5 

± 0,5 ºC durante 10 dias para os microrganismos psicotróficos (NP 2307, 1987), foram 

contadas as colónias e os resultados expressos em unidades formadoras de colónias por grama 

de produto (ufc/g). 

 

III.2.2.2.2. Enterobacteriaceae  

 

A contagem de Enterobacteriaceae foi efectuada pela técnica de contagem de colónias 

em meio VRBG agar (Biokar 011HA), por incorporação, em dupla camada, de 1 ml de cada 

diluição decimal. As placas foram incubadas a 35-37 ºC durante 24 ± 2h. Foi efectuada a 

confirmação bioquímica de 5 colónias típicas (de cor rosa a vermelho, com ou sem halos de 

precipitação, ou colónias mucóides sem cor definida) por placa contável. A confirmação 

bioquímica dos isolados seleccionados foi efectuada por pesquisa do enzima oxidase e da 
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capacidade de fermentação da glucose utilizando meio Glucose agar (Anexo A.1.) (Harrigan e 

McCence, 1979).  

Após contagem das colónias, e, em função dos testes de confirmação bioquímica, os 

resultados foram expressos em unidades formadoras de colónias por grama de produto (ufc/g) 

(International Standard ISO, 5552). 

 

III.2.2.2.3. Bactérias do Ácido Láctico (BAL) 

 

A contagem de BAL foi efectuada em MRS sólido (Oxoid CM361) por incorporação, 

em dupla camada, de 1ml de cada diluição decimal. Após incubação a 25ºC durante 72 ± 3h, 

foram contadas as colónias e os resultados expressos em unidades formadoras de colónias por 

grama de produto (ufc/g) (NF V 04-503, 1988).  

 

III.2.2.2.4. Fungos (bolores e leveduras) 

 

A contagem de fungos foi efectuada em meio de Rose-Bengala Chloramphenicol agar 

(Oxoid CM549) adicionado de suplemento (SR78), por incorporação, de 1ml de cada diluição 

decimal. Após incubação a temperatura ambiente (22 ± 2 ºC) durante 120 ± 2h, foram 

contadas as colónias e os resultados expressos em unidades formadoras de colónias por grama 

de produto (ufc/g) (adaptado de NP 3277-1, 1987).  

 

III.2.2.3. Microrganismos patogénicos quantificados e/ou pesquisados 

 

Os procedimentos de pesquisa e identificação de microrganismos patogénicos foram 

acompanhados pela utilização em paralelo de microrganismos provenientes de colecções 

reconhecidas, referidos no quadro III.1. 
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Quadro III.1. Estirpes de referência de microrganismos patogénicos testadas. 
 
Estirpe microbiana Designação 
Clostridium perfringens ATCC 13124 
Staphylococcus aureus ATCC 29213 
Salmonella typhimurium ATCC 14028 
Listeria monocytogenes NCTC 7973 
Campylobacter jejuni 1 Laboratório de Microbiologia da UTAD (DCV) 
Yersinia enterocolitica ATCC 9610 
E. coli O157:H7 ATCC 35150 
Bacillus cereus ATCC 11778 

ATCC- American Type Culture Collection; NCTC- National Collection Type Culture;  
1- Cedido pelo Sr Professor Jorge Rodrigues do Departamento de Ciências Veterinárias (DCV) da UTAD.  

 

III.2.2.3.1. Pesquisa e contagem de Clostridium perfringens 

 

A contagem de Clostridium perfringens foi efectuada em meio de TSC (Merck 11972) 

por sementeira por incorporação, em dupla camada de 1ml de cada diluição decimal. Foi 

efectuada a pesquisa do microrganismo em 1g de amostra. Foram semeados 10 ml da 

suspensão mãe utilizando 10 ml de meio TSC de dupla concentração. 

As placas foram incubadas em condições de anaerobiose durante 20h a 35-37ºC. Foram 

confirmadas bioquimicamente 10 colónias típicas (colónias negras) por placa contável. A 

confirmação bioquímica foi efectuada por: teste de mobilidade e capacidade de redução do 

nitrato, e teste de fermentação da lactose e capacidade de liquefacção da gelatina segundo a 

NP 2261 (1986). Os meios de cultura e reagentes encontram-se descritos no Anexo A 

(A.2.,3.,4.). 

Em função dos resultados da confirmação bioquímica, foram expressos os resultados 

das contagens em unidades formadoras de colónias por grama de produto (ufc/g).  

 

III.2.2.3.2. Pesquisa e contagem de Staphylococcus aureus  

 

A contagem de Staphylococcus aureus foi efectuada por sementeira em superfície em 

meio BPA (Difco 0768) enriquecido com solução de gema de ovo, telurito (Difco 277910) e 

solução de sulfametazina (Anexo A.5.), numa concentração no meio completo de 5% e 2,5% 

respectivamente. A sementeira foi feita em superfície utilizando 0,1ml de cada diluição 
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decimal e recorrendo à incubação a 37 ºC durante 24-48h. Dada a possibilidade de existirem 

produtos com baixa carga microbiana, foi simultaneamente efectuada a sementeira de 1ml da 

suspensão mãe, sendo repartido o inócuo em quatro placas normais.  

As colónias que apresentavam um fenótipo característico (negras, convexas, brilhantes 

de diâmetro compreendido entre 5,0 e 2mm, rodeadas de um precipitado branco e de um halo 

transparente), e não característico (semelhantes na aparência às colónias características, mas 

sem halo transparente), foram posteriormente enumeradas. De cada placa contável, foram 

seleccionas cinco colónias típicas e cinco não típicas, repicadas para meio BHI (Oxoid 

CM225), e após incubação a 37 ºC durante 20-24h, foram confirmadas quanto à morfologia, 

coloração de Gram e produção de coagulase utilizando plasma de coelho (BBL 240658). 

Os resultados calculados a partir da contagem de colónias efectuada e percentagem de 

colónias coagulase positiva, foram expressos em unidades formadoras de colónias por grama 

de produto (ufc/g) (NP 4196, 1992).  

Dada a possibilidade de existirem amostras nas quais não fosse possível fazer a 

contagem de colónias após diluição, foi efectuada a pesquisa de Staphylococcus aureus em 1 

g de amostra recorrendo a procedimento de pré-enriquecimento de 10ml da solução mãe em 

10 ml de meio de Chapman concentração dupla (Anexo A.6.). Após incubação a 37 ºC 

durante 48h, os procedimentos de isolamento foram efectuados por sementeira por 

esgotamento, em placas de BPA (Difco 0768).  

Para além de S. aureus também S. intermedius e S. hyicus, estão associados à produção 

de coagulase (Bergdoll, 1989; Soriano et al., 2002)). Pelo que, para confirmação de S. aureus 

efectuou-se o teste de fermentação do manitol em condições de anaerobiose. Foi efectuada a 

inoculação de um tubo com 10 ml de meio de fermentação de carbohidratos com manitol 

(Anexo A.7.), por picada central com auxílio de fio recto tendo o cuidado de atingir a base do 

tubo. A superfície do agar foi coberta com uma camada de óleo de parafina de pelo menos 25 

mm de espessura e incubou-se 5 dias a 37 ºC. 

A produção de ácido em condições de anaerobiose, é indicada pela mudança de cor do 

indicador, revelada pelo aparecimento da cor amarela ao longo do tubo (Bennett e Lancette, 

1998).  
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III. 2.2.3.3. Pesquisa de Salmonella spp.  

 

A pesquisa de Salmonella spp. foi efectuada através de teste imunoenzimático que 

permite a detecção de antigénios específicos pelo método ELFA (Enzyme Linked Fluorescent 

Assay), com o sistema automatizado multiparamétrico de imunoanálise (VIDAS BioMérieux 

- 99088). Para tal, foi utilizado o Kit Vidas Salmonella (BioMérieux 30702), precedido pelos 

procedimentos de enriquecimento recomendados.  

O pré-enriquecimento foi efectuado em água peptonada tamponada (Biokar 018HA), 

incubada a 35-37 ºC durante 16-20h, sendo o procedimento de enriquecimento efectuado em 

paralelo em caldo Selenito Cistina (Oxoid CM699) e caldo Rappaport Vassiliadis (CM669) 

incubados a 35-37 ºC e 41-42 ºC respectivamente, durante 6-8 h.  

Nas amostras positivas, Salmonella spp. foi isolada utilizando dois meios selectivos, 

SM ID (BioMérieux 43291) e HE agar (BioMérieux 43111). As placas foram incubadas 35-

37ºC durante 16-24h. Nas placas de SM ID as colónias suspeitas apresentam forma 

arredondada e cor rosa. Nas placas de HE agar, cor verde azulada ou azuis, com ou sem 

centro negro.  

Cinco isolados presumivelmente de Salmonella, após observação da morfologia, 

coloração de Gram e pesquisa de oxidase, foram confirmados usando galerias bioquímicas 

API 20E (BioMérieux 20100) interpretadas pelo software APILAB identification 

(BioMérieux). Adicionalmente, os isolados com padrão bioquímico compatível com 

Salmonella spp. foram confirmados serologicamente usando antisoro polivalente para 

Salmonella (Difco 2264-42-2) (Andrews e Hammack, 1998).  

 

III. 2.2.3.4. Pesquisa de Listeria monocytogenes  

 

A pesquisa de Listeria spp. foi efectuada através de teste imunoenzimático que permite 

a detecção de antigénios específicos pelo método ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay), 

com o sistema automatizado multiparamétrico de imunoanálise (VIDAS BioMerrieux - 

99088). Foi utilizado o Kit Vidas Listeria (BioMérieux 30700), e procedimentos de 

enriquecimento prévios segundo normas recomendadas pelo fabricante. 
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O enriquecimento para pesquisa de Listeria spp. foi efectuado em caldo de Frazer 

(Oxoid CM157) suplementado (SR156) utilizando a temperatura de incubação de 30 ºC 

durante um período de 22 ± 2 horas.  

Nas amostras positivas o isolamento de Listeria spp. foi efectuado de acordo com o 

descrito no trabalho de (Karpiskova et al., 2000), recorrendo à utilização de meio selectivo, 

Agar cromagéneo RAPID’ L. Mono (Biorad 356-3694), por sementeira em superfície a partir 

do caldo de enriquecimento. A incubação foi efectuada a 37 ºC durante 24 a 48 h. 

De cada placa foram repicados cinco isolados representativos de morfologia descrita 

como presumivelmente Listeria monocytogenes (colónias azuis) e cinco representativos de 

outras espécies de Listeria (azuis rodeadas por um halo amarelo ou colónias brancas). Após 

obtenção de cultura pura e confirmação de morfologia típica (bacilos curtos e regulares 

apresentando reacção de Gram positiva, catalase positiva, oxidase negativa e exibindo 

movimentos de rotação ou em “cambalhota” em exame a fresco), os isolados foram 

confirmados usando galerias bioquímicas API Listeria (BioMérieux 10300) interpretadas pelo 

software APILAB identification (BioMérieux).  

 

III. 2.2.3.5. Pesquisa de espécies de Campylobacter enteropatogénicas  

(C. jejuni, C. coli e C. lari )  

 

A pesquisa de Campylobacter spp. foi efectuada através de teste imunoenzimático que 

permite a detecção de antigénios específicos pelo método ELFA (Enzyme Linked Fluorescent 

Assay) com o sistema automatizado multiparamétrico de imunoanálise (VIDAS BioMerrieux 

- 99088). Para tal foi utilizado o Kit Vidas Campylobacter (BioMérieux 30311), precedido 

pelo enriquecimento em Caldo de Preston (Oxoid CM67) com os suplementos (SRT48 e 

SR117) em ambiente de microaerofilia (Oxoid Campygen) utilizando uma temperatura de 

incubação de 42 ºC durante 48 ± 2h. Refira-se que este procedimento é dirigido apenas para a 

pesquisa das estirpes termofílicas, C. jejuni, C. coli e C. lari.  

Nas amostras positivas o isolamento de Campylobacter spp. é efectuado em meio 

selectivo para Campylobacter ,Columbia Agar (Oxoid CM331) com suplemento de Skirrow 

(SR69), adicionado em 6-7% de sangue de carneiro desfibrinado e estéril e incubado a 42-
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44ºC durante 3 a 5 dias em condições de microaerofilia. As colónias características são não 

hemolíticas e apresentam uma cor branca leitosa, podendo apresentar um crescimento em 

toalha.  

Para purificação e posteriormente identificação dos isolados suspeitos foram repicadas 5 

a 10 colónias características para Columbia agar base (Oxoid CM331) adicionado de sangue 

de carneiro para purificação e posteriormente identificação dos isolados suspeitos. Após 

confirmação  de  cultura  pura e  pesquisa  da enzima  catalase  segundo (Harrigan e  

McCence, 1979), a identificação é efectuada recorrendo ao método proposto por (Lior, 1984) 

que é sugerido pelo Comité Internacional para a Biotipia de Campylobacter para o estudo dos 

biótopos das espécies enteropatogénicas, adicionado de outras provas que estão sumariadas no 

anexo B, assim como os resultados esperados (Rodrigues, 1991).  

 

III. 2.2.3.6. Pesquisa de Yersinia enterocolitica  

 

Na pesquisa de Yersinia enterocolítica foi seguido o procedimento de isolamento 

proposto por (Weagant et al., 1998). Vinte e cinco gramas de amostra sofreram 

enriquecimento pelo frio em Caldo de Peptona Sorbitol Bile (Anexo A.8.) incubado 10 dias a 

10 ºC.  

Após homogeneização de 0,1 ml do caldo de enriquecimento em 1ml de KOH a 0,5% e 

em 1ml de Solução Salina a 0,5% procedeu-se ao isolamento em placas de Mackonkey agar 

(Merck 1.05465) e CIN agar (Oxoid CM653) suplementado (SR109) recorrendo a sementeira 

em superfície. As placas efectuadas em duplicado foram incubadas a 30ºC durante 24 horas 

sendo posteriormente repicadas colónias com morfologia compatível (3 por placa) para 

provas suplementares. De Mackonkey agar (Merck 1.05465) foram escolhidas colónias 

pequenas e planas sem cor ou de cor rosa pálido; das placas de CIN agar (Oxoid CM653), 

foram seleccionadas colónias pequenas (1,5mm) com centro vermelho e deprimido, limites 

bem definidos e rodeadas por um halo descorado.  

Os isolados foram semeados em LAIA agar (Oxoid CM381) adicionado de L-Arginina 

(Merck 1535), Christensen’s Ureia agar (Oxoid CM 53) suplementado por (SR 20) e Bile 

Esculina agar (Oxoid 888) em plano inclinado, que incubamos 48h à temperatura ambiente. 

Foram considerados presumivelmente Y. enterocolitica isolados lisina descarboxilase 
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negativos não produtores de gás nem H2S e urease positivos. Foi dada preferência aos 

isolados esculina negativos como é sugerido por (Weagant et al., 1998).  

Os isolados foram mantidos em AEY (Anexo A.9.) e testados quanto à pureza da 

cultura, morfologia típica, coloração de Gram e pesquisa de oxidase. A confirmação dos 

isolados foi efectuada utilizando galerias bioquímicas API 20E (BioMérieux- 20100) 

interpretadas pelo software APILAB identification (BioMérieux). 

 

III. 2.2.3.7. Pesquisa de Escherichia coli O157:H7  

 

A pesquisa de E. coli O157 foi efectuada através de teste imunoenzimático que permite 

a detecção de antigénios específicos pelo método ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) 

com o sistema automatizado multiparamétrico de imunoanálise (VIDAS BioMerrieux - 

99088). Os Kit Vidas E. coli O157 (BioMérieux 30112) foram utilizados precedidos pelos 

procedimentos de enriquecimento recomendados. O pré - enriquecimento de 25 gramas de 

amostra foi efectuado em caldo m-TSB (Anexo A.10.) suplementado com novobiocina 

(Merck 06255, concentração final de 20mg/l), sujeito a uma incubação de 6-7h a 41±1 ºC, 

como é aconselhado por (Padhye e Doyle, 1991). O enriquecimento (1ml de caldo do pré- 

enriquecimento) efectuado em 9ml de caldo CT-MAC (BioMérieux 51 015 adicionado de 

mistura selectiva CT BioMérieux 42 606) foi incubado 18±1h a 35-37ºC (Vernozy-Rozand et 

al., 1997). 

As amostras positivas no Vidas E. coli de O157 são diluídas na razão de 10 em triptona 

sal e semeadas em superfície em meio selectivo e diferencial para E.coli O157:H7, gelose CT- 

SMAC (BioMérieux 42607) suplementado com (BioMérieux 42606) (Weagant et al., 1995). 

Cinco colónias características por placa (colónias sorbitol negativas), são confirmadas por 

testes bioquímicos utilizando galerias bioquímicas API 20E (BioMérieux, 20100) 

interpretadas pelo software APILAB identification (BioMérieux), e testes serológicos, 

utilizando os soros Bacto E.coli O antisoro 157 e Bacto E. coli H antisoro H7 (Difco 2970-47-

7 e 2159-47-0), segundo esquema de confirmação recomendados. 

 

 

 



PARTE II 
CAPÍTULO III. Aspectos da microbiologia da alheira. Identificação dos microrganismos 

 causadores de toxi-infecção mais prevalentes 
 

77 

III. 2.2.3.8. Pesquisa de Bacillus cereus 

 

A contagem de Bacillus cereus foi efectuada de acordo com a metodologia proposta por 

(Rhodehamel e Harmon, 1998). Efectuadas diluições decimais em Tampão fosfato Butterfield 

(Anexo A.11.) de 25g de amostra, procedeu-se à sementeira em duplicado na superfície de 

meio Manitol Egg Yolk Polimixina agar (MYP) (Anexo A.12.) de 0,1ml de dada diluição. As 

placas são incubadas a 30 ºC por 24h.  

Nas amostras onde se observaram colónias típicas, colónias de coloração rosa cuja cor 

se acentua com o tempo e rodeadas por um precipitado branco (manitol negativas e lecitinase 

positivas), foram repicadas 5 colónias suspeitas por placa e transferidas para Agar Nutritivo 

(Merck 1.05450) em plano inclinado para posterior confirmação. A confirmação é efectuada 

através da observação de algumas características morfológicas e bioquímicas. Foram 

considerados presumivelmente Bacillus cereus os bacilos de reacção de Gram positiva 

organizados em cadeia, apresentando esporos elipsóides centrais ou subterminais. A 

confirmação bioquímica foi efectuada recorrendo às galerias miniaturizadas API 50 CHB 

(BioMérieux 50 430) interpretadas pelo software APILAB identification (BioMérieux).  

 

III.2.3. Determinações não microbiológicas 

 

III.2.3.1. Características intrínsecas do produto 

 

A actividade da água (aw) foi determinada num aparelho Rotronic Hygroscop DT, com 

sonda WA-40, mantida a uma temperatura sensivelmente constante de 20 ºC. 

O pH foi determinado com um medidor de pH crison modelo micropH 2002, numa 

pasta homogénea de amostra.  
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III.2.4. Tratamento de dados 

 

Foi calculada a prevalência dos microrganismos patogénicos pesquisados num total de 

96 amostras. Nas variáveis contínuas (microrganismos quantificados e parâmetros físico-

químicos) foi calculado o coeficiente de correlação simples de Pierson, utilizando o programa 

Statistica 5.1. (Anónimo, 1998).  

O efeito dos factores dimensão da indústria, indústria, lote de produção e presença dos 

microrganismos patogénicos nos teores microbianos, foi avaliado por análise de variância 

utilizando o programa Statistica 5.1 (Anónimo 1998). Sempre que foram detectadas 

diferenças significativas (P<0,05), as médias foram comparadas através do teste Tukey 

Kramer (programa Statistica 5.1) (Anónimo, 1998). O nível de significância das diferenças é 

apontado com a simbologia: ns - não significativo; * P< 0,05 - diferenças significativas; ** P< 

0,01- diferenças muito significativas e *** P< 0,001- diferenças altamente significativas.  

Os valores de ocorrência dos microrganismos patogénicos em amostras de diferentes 

indústrias e lotes dentro de cada indústria foram avaliados através da aplicação do teste chi - 

quadrado (χ2) utilizando  o programa XLSTAT (versão 7.5.2.) (Anónimo, 2004). 
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III.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No sentido de facilitar a interpretação dos resultados será primeiro efectuada uma 

análise indiferenciada dos dados independentemente da origem das amostras. 

Numa segunda fase serão analisados os resultados em função da proveniência das 

amostras, indústria de proveniência e lote de produção.  

 

III.3.1. Análise dos resultados independentemente da proveniência das amostras  

 

III.3.1.1. Grupos de microrganismos quantificados  

 

A contagem de microrganismos mesófilos (microrganismos viáveis a 30 ºC) é 

considerada uma componente importante na avaliação da qualidade microbiológica dos 

alimentos. Esta microflora é constituída por grupos mais restritos de microrganismos, 

definidos em função das suas características fisiológicas, metabólicas ou outras, sendo a sua 

proporção no alimento função quer das condições de obtenção e processamento do mesmo, 

como das condições de armazenamento. São exemplos destes grupos os microrganismos 

psicotróficos, BAL, Enterobacteriaceae e fungos.  

 

No quadro III.2. encontram-se sumariados os resultados obtidos (expressos em log ufc/g) 

das contagens de microrganismos mesófilos totais, psicotróficos, Enterobacteriaceae, BAL e 

fungos, nas 96 amostras analisadas. Estão também referidos os resultados das características 

intrínsecas (pH e aw) das amostras avaliadas.  

Da análise do quadro III.2. verifica-se que tratar-se de um produto que apresenta teores 

microbianos que podemos considerar elevados tendo em conta a bibliografia consultada. Para 

alguns autores contagens de microrganismos viáveis em aerobiose superiores a 6 log ufc por 

grama sugerem um alimento de qualidade microbiológica insatisfatória (Kelly, 1997 citado 

por Candlish et al., 2001). Também Borch e colaboradores (1996) referem teores de 7 a 8 log 

ufc/g como sendo os teores máximos de bactérias tolerável em produtos cárneos.  
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Quadro III.2. Teores médios, desvio padrão e valores mínimo e máximo obtidos nas contagens 
dos vários grupos microbiológicos, pH e aw nas 96 amostras analisadas. 

 
96 amostras de alheira 

 
Média ± DP mínimo máximo 

Totais mesófilos 8,28 ± 0,67 6,33 10,64 
Psicotróficos 7,92 ± 0,82 4,77 9,17 
Enterobacteriaceae 7,33 ± 0,91 4,7 9,08 
BAL 8,07 ± 0,81 5,5 9,81 
Fungos 5,97 ± 0,99 3,48 8,26 

pH 5,26 ± 0,36 6,15 4,71
aw 0,96 ± 0,01 0,97 0,95

DP – desvio padrão; BAL – Bactérias do ácido láctico. 

 

Por análise do quadro III.2. verificamos que em termos médios o teor em 

microrganismos mesófilos totais observado na amostragem efectuada foi de 8,28 log ufc/g, 

apresentando a totalidade das amostras teores em microrganismos mesófilos totais superiores 

a 6 log ufc por grama de alheira.  

O aparecimento de deterioração microbiológica nos alimentos está referido quando a 

contagem em microrganismos aeróbios totais e/ou Enterobacteriaceae atinge 7 log ufc/g 

(ICMSF, 1984). Como se pode observar tanto para microrganismos aeróbios totais como para 

Enterobacteriaceae, estes valores foram suplantados pelos resultados médios encontrados nas 

amostras de alheira analisadas. Refira-se contudo que não foi encontrado qualquer sinal de 

deterioração nas amostras analisadas.  

Parece pois, que, tal como em outros casos, no caso particular da alheira, a tentativa de 

estabelecer uma relação entre o número de bactérias presentes e o surgimento de sinais de 

deterioração parece difícil de obter, o que prova que muitas vezes é incorrecto a utilização dos 

teores bacterianos, como forma de estimar a deterioração. Se por um lado a multiplicação 

bacteriana a um número elevado é um pré-requisito para a deterioração, também o tipo de 

microrganismos presentes e a especificidade de cada alimento são determinantes para o 

estabelecimento ou não da deterioração.  

Refira-se que, por exemplo, apesar das BAL, serem consideradas um dos principais 

grupos de bactérias associadas à deterioração de produtos cárneos cozidos, embalados e 

mantidos em refrigeração (von Holly et al.,, 1991 citados por Borch et al., 1996), em apenas 
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10% dos casos um teor de 7 log ufc/g de Lactobacillus spp. origina sinais de deterioração 

neste tipo de produtos (Korkeala e colaboradores, 1987, referido por Borch et al., 1996). Estes 

autores demonstraram ainda, que, desde que este teor microbiano é atingido até que sinais de 

deterioração sejam evidentes, podem decorrer entre 19 a 30 dias, em função da temperatura de 

armazenamento do produto, respectivamente 4 ºC e 2 ºC.  

 

Com a aplicação do coeficiente de correlação simples de Pierson aos dados obtidos na 

quantificação dos vários grupos de microrganismos, verificou-se a existência de uma 

correlação positiva altamente significativa (P<0,001) entre a contagem dos microrganismos 

mesófilos totais apresentados pelas amostras e a contagem em BAL, psicotróficos e 

Enterobacteriaceae, apresentando coeficientes de correlação respectivamente de r = 0,71; 

0,61 e 0,51 (Anexo C.1.). Nas amostras analisadas parece, pois, serem as BAL e 

microrganismos psicotróficos os grupos microbianos que mais contribuem para os teores em 

microrganismos totais encontrados. Tal resultado está de acordo com trabalhos que referem 

serem precisamente estes os grupos microbianos que melhor se multiplicam em alimentos 

proteináceos mantidos em refrigeração (Huis, 1996), como a alheira. 

Na alheira, as BAL parecem constituir um elemento predominante da microflora, 

apresentando teores médios de 8,07 log ufc/g (quadro III.2.). Vários autores referem serem as 

BAL um grupo de bactérias largamente distribuído no ambiente, e constituindo a microflora 

predominante de alimentos, que como a alheira, se caracterizam por uma riqueza em hidratos 

de carbono, produtos de degradação de proteínas e vitaminas, assim como uma relativa baixa 

tensão de oxigénio (López-Díaz et al., 2000).  

A alheira, não se trata de um produto cárneo clássico mas antes, como alguns autores 

preferem referir, de um “produto de culinária”, elaborado a partir de matérias-primas variadas 

e de diversa proveniência e sujeito ao longo do seu processamento a uma vasta manipulação. 

Estes condicionalismos podem contribuir para os elevados teores microbianos encontrados. 

Naturalmente, a utilização de matérias-primas de fraca qualidade, um incorrecto 

manuseamento ou condições higiénicas de forma geral não satisfatórias resultam em maiores 

contagens bacterianas do produto final (Smoot e Pierson, 1997; Olarte et al., 1999), sendo 

portanto factores a ter em consideração na análise dos resultados encontrados.  

Para além da análise dos resultados em termos quantitativos também o recurso a 

microrganismos indicadores pode ser usado para determinar tanto a qualidade como a 
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segurança microbiológica dos alimentos. Refira-se que diferentes microrganismos indicam a 

possível presença de diferentes agentes patogénicos, e podem indicar diferentes origens de 

contaminação microbiana (Brown et al., 2000).  

Os produtos analisados apresentaram em termos médios um teor em Enterobacteriaceae 

de 7,33 log ufc/g (quadro III.2.). Teores de 5 log ufc/g de Enterobacteriaceae, são referidos 

por alguns autores como indicativos de um alimento de deficientes características higiénicas e 

sujeito possivelmente a contaminação microbiana de origem fecal (Brown e Baird -Parker, 

1982 citados por Chabela et al., 1999). Refira-se que 97% das amostras analisadas 

apresentaram teores em Enterobacteriaceae superiores a 5 log ufc/g de produto.  

 

III.3.1.2. Parâmetros de estabilidade 

 

Pela análise individual dos dados verificou-se que segundo parâmetros definidos por 

(Leistner e Rodel, 1976) nenhuma amostra apresentou valores de actividade da água (aw) 

susceptíveis por si ou sinergicamente com o pH de serem capazes de conferir características 

de estabilidade ao produto (aw≤0,91 ou aw≤0,95 e pH ≤5,2). Relativamente aos valores de 

pH apresentados, segundo os mesmos autores, apenas produtos com pH inferior ou igual a 5 

apresentam características de estabilidade. Apenas 25% das amostras apresentaram valores de 

pH capazes de lhes conferir características de estabilidade à temperatura ambiente.  

As características intrínsecas observadas em grande parte das amostras, e a riqueza em 

nutrientes que caracteriza os produtos cárneos como a alheira, tornam estes produtos 

facilmente deterioráveis uma vez que suporta a multiplicação de uma grande variedade de 

microrganismos (Huis 1996). Refira-se que muitos agentes patogénicos e microrganismos de 

deterioração apenas cessam a sua multiplicação a valores de pH inferiores a 4,5 (Hill et al., 

1995). 

A Food and Drug Administration define como alimentos potencialmente perigosos 

aqueles que apresentam valores de pH ≥4,6 e aw ≥0,85. Todas as amostras analisadas 

apresentaram características intrínsecas que se enquadram nesta categoria de alimentos (Glass 

et al., 1998).  

No presente trabalho, os teores em BAL obtidos, em termos médios de 8,07 log ufc/g, 

assim como, a tendência de pH para a acidez, em termos médios 5,25 unidades de pH, são 



PARTE II 
CAPÍTULO III. Aspectos da microbiologia da alheira. Identificação dos microrganismos 

 causadores de toxi-infecção mais prevalentes 
 

83 

características comparáveis com as descritas por Aymerich e colaboradores (2003) para 

produtos cárneos fermentados produzidos tradicionalmente em diferentes regiões do 

mediterrâneo, pelo que, talvez possamos equacionar tratar-se a alheira de um produto com 

algumas características microbiológicas particulares próximas dos produtos cárneos referidos.  

 

III.3.1.3. Microflora patogénica pesquisada 

 

Pela análise global dos resultados verificou-se que 70% (68) das amostras de alheira 

analisadas apresentavam resultado positivo na pesquisa de pelo menos um microrganismo 

patogénico. Destas, 41% (28), apresentavam-se contaminadas em simultâneo por 2 ou 3 

microrganismos patogénicos.  

De entre os microrganismos monitorizados Staphylococcus aureus destacou-se estando 

presente em 50 % das amostras. A pesquisa de Clostridium perfringens foi positiva em 25 % 

e Salmonella spp. em 12,5 % das amostras analisadas.  

Surpreendentemente ou não, estes são os três agentes bacterianos referidos como mais 

frequentemente relacionadas com toxi-infecções alimentares nos últimos anos. De entre os 

vários veículos de toxi-infecção são referidos como frequentes os produtos cárneos 

(Vanderlinde et al., 1998; Riley et al., 1999).  

A prevalência nas amostras analisadas de Listeria monocytogenes, Bacillus cereus e 

Yersinia enterocolitica foi respectivamente de 10,4%, 6,25% e 3%. A pesquisa de Escherichia 

coli O157:H7 e das espécies enteropatogénicas de Campylobacter (C. jejuni, C. coli e C. lari), 

foi nula nas 96 amostras de alheira analisadas. 

 

III.3.1.3.1. Staphylococcus aureus 

 

De entre os vários microrganismos causadores de toxi-infecção alimentar pesquisados, 

Staphylococcus aureus destacou-se devido à elevada prevalência apresentada. Com efeito, 

50% das amostras analisadas apresentaram um resultado positivo na pesquisa de S. aureus.  

A detecção de Staphylococcus coagulase positivo é de particular importância visto ser 

este o grupo de microrganismos pertencentes ao género Staphylococcus habitualmente 
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envolvido  no  desenvolvimento de  casos de toxi-infecção. Para além de  S. aureus  também 

S. intermedius e S. hyicus, estão associados à produção de coagulase e termonuclease, estando 

também referidos como capazes de produzir toxinas (Bergdoll, 1989; Soriano et al., 2002)). 

Refira-se o trabalho de (Khambaty et al., 1994) que associou S. intermedius a um surto de 

toxinfecção alimentar nos Estados Unidos da América.  

Estas espécies contudo, não fermentam o manitol em condições de anaerobiose pelo que 

podemos inferir que as contagens referidas neste trabalho se reportam apenas a contagens de 

S. aureus. De realçar contudo o facto de terem sido já associados, ocasionalmente, casos de 

toxi-infecção a Staphylococcus coagulase e termonuclease negativos (Breckinridge e 

Bergdoll, 1971 citados por Bergdoll, 1989); (Soriano et al., 2002)). Também Kawano e 

colaboradores (1996), referem que estirpes de Staphylococcus coagulase negativos sob 

determinadas condições podem manifestar características patogénicas.  

A elevada prevalência observada, pode ser parcialmente explicada por S. aureus se 

tratar de um microrganismo patogénico que se caracteriza por apresentar uma grande 

capacidade de adaptação a condições ambientais adversas. Esta característica faz deste 

microrganismo um microrganismo patogénico oportunista de sucesso, representando hoje por 

exemplo um problema nos ambientes hospitalares (Clements e Foster, 1999; Kobayashi 2005; 

Burke et al., 2005).  

A presença de Staphylococcus nos alimentos é encarada como um indicador de 

deficiências de carácter higiénico no processo de obtenção do alimento e particularmente nas 

operações de manipulação (Sokari e Anozie 1990; Bennett e Lancette, 1998; Inghan et al., 

2000; Candlish et al., 2001). Tal ocorre, pois a pele do homem e dos animais de sangue 

quente é considerada como o principal habitat de Staphylococcus. Tem também sido 

frequentemente isolado nas vias respiratórias superiores de indivíduos saudáveis (20-50%) 

(Bezirtzoglou et al., 2000; Soriano et al., 2002), desempenhando portanto estas, um papel 

como reservatório e fonte de infecção do microrganismo. Tratando-se a alheira de um produto 

cujo processamento implica uma vasta manipulação, tal facto poderá explicar, pelo menos 

parcialmente, o elevado valor da prevalência de S. aureus encontrado.  

 

Relativamente ao comportamento do microrganismo Staphylococcus perante outras 

populações microbianas, vários autores referem tratar-se de um microrganismo considerado 
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como dotado de uma pobre capacidade competidora, não se multiplicando bem na presença de 

outros microrganismos (Bergdoll, 1989; Fernandes et al., 1997; Soriano et al., 2002)).  

Vários trabalhos, demonstraram que se verifica uma débil multiplicação ou mesmo uma 

ausência de multiplicação de Staphylococcus em carne fresca naturalmente contaminada e 

armazenada sob diferentes condições (trabalhos efectuados por Miller, 1955; Casman e 

colaboradores 1963 e Goepfert e Kim, 1975 citados por Bergdoll, 1989). Parece portanto que 

a microflora normal destes alimentos constituída principalmente por microrganismos não 

patogénicos limita o crescimento deste agente patogénico. Pelo contrário, em carne 

assepticamente obtida (das porções mais interiores dos músculos), Staphylococcus não só 

cresce como produz toxinas (Casman et al.,, 1963 citado por Bergdoll, 1989). Segundo alguns 

autores, alimentos como a carne e o leite naturalmente contaminados por outros 

microrganismos estão raramente envolvidos na origem de toxi-infecção por Staphylococcus 

(McCay e Faber, 1966 citados por (Bergdoll, 1989).  

Também em estudo de (Fernandes et al., 1997), referem que num alimento com 

elevados teores de microrganismos, como sejam, contagens elevadas em mesófilos totais e 

psicrotróficos, S. aureus terá uma pequena oportunidade de se multiplicar dada a sua 

incapacidade de competir com a microflora da deterioração existente. Segundo estes autores, 

em alimentos em que estes grupos de microrganismos superam as contagens de S. aureus o 

produto sofrerá deterioração antes que este microrganismo se multiplique a níveis perigosos.  

No quadro III.3. são apresentados os resultados obtidos (expressos em log ufc/g) 

relativos nas contagens de vários grupos microbiológicos nas amostras de alheira positivas e 

negativas na pesquisa de S. aureus. São referidas as características de pH e aw apresentados 

pelos dois grupos de amostras, e teores médios e desvio padrão apresentados nas amostras 

positivas em S. aureus . 

Pela análise do quadro III.3. verifica-se que as amostras de alheira positivas na pesquisa 

de S. aureus apresentaram teores elevados nas contagens médias de mesófilos totais, 

psicotróficos, BAL, Enterobacteriaceae e fungos, contagens estas que superaram largamente 

os teores médios apresentados em S. aureus. O teor médio em S. aureus apresentado foi de 

4,51 log ufc/g, superando mesmo em 40% das amostras (19), o teor referido por (Bergdoll, 

1989) como necessário para a produção de enterotoxinas a um nível perigoso, que é de 5 log 

ufc/g de produto. 19% das amostras analisadas poderiam representar portanto um perigo real 

para a saúde do eventual consumidor, dado apresentarem um teor em S. aureus capaz de 
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produzir enterotoxinas (SE), resistentes ao calor, a um nível referido como capaz de originar 

toxi-infecção alimentar.  

 
Quadro III.3. Teores médios e desvio padrão das contagens dos vários grupos microbiológicos, nas 

amostras positivas e negativas na pesquisa de S. aureus em 1g de amostra. Valores 
médios de pH e aw e desvio padrão apresentados nos dois grupos de amostras. 

 
nº amostras (96)  

Média ± DP 
(log ufc/g) 

S. aureus positivas em 1g (48) S.aureus negativas em 1g (48) 
Nível de 

significânci
a 

Totais mesófilos 8,36 a ± 0,75 8,20 a ± 0,58 ns 

Psicotróficos 7,92 a ± 0,89 7,92 a ± 0,74 ns 

Enterobacteriaceae 7,52 a ± 0,77 7,14 b ± 1,01 * 

BAL 8,19 a ± 0,82 7,95 a ± 0,80 ns 

Fungos 5,96 a ± 0,93 5,98 a ± 1,07 ns 

S. aureus   4,51 ± 1,22 ----  

pH 5,18 a ± 0,33 5,35 b
± 0,38 * 

aw 0,96 a ± 0,01 0,96 a
± 0,01 ns 

a b – Na mesma linha, as médias seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas por análise de 
variância; Níveis de significância: ns – não existência de diferenças significativas (P≥0,05); * diferenças significativas 
(P<0,05); ** diferenças muito significativas (P<0,01);  *** diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

Dada a referida dificuldade deste microrganismo se multiplicar em amostras com uma 

microflora abundante, os teores em S. aureus observados poderão ser explicados por um teor 

inicial de contaminação elevado ou, pela existência em fases precoces do processamento de 

condições apropriadas para a multiplicação deste microrganismo. Refira-se que na 

manufactura da alheira as carnes utilizadas como matéria-prima são cozidas durante algum 

tempo, sendo posteriormente desfiadas manualmente. Esta é sem dúvida a fase mais favorável 

para a multiplicação de S. aureus devido à escassez ou mesmo inexistência de microflora 

competidora, assim como teoricamente existir uma forte probabilidade do microrganismo ser 

veiculado por manipuladores contaminados. Esta reflexão é suportada por vários autores que 

referem que os alimentos associados a toxi-infecções por Staphylococcus são frequentemente 

sujeitos a uma contaminação post tratamento por pasteurização ou outro tratamento térmico 

que elimine a eventual microflora competidora (Bergdoll, 1989; Zottola e Smith, 1991 citado 

por Olarte et al., 1999). 
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Para complementar a análise de dados, foi efectuada análise de variância, comparando 

os teores microbianos apresentados nos dois grupos de amostras representados pelas amostras 

positivas e negativas na pesquisa de S. aureus. Verificou-se que as contagens em 

microrganismos mesófilos totais, psicotróficos, BAL e fungos não foram significativamente 

diferentes (P≥0,05). Como excepção, observou-se a existência de diferenças significativas na 

contagem em Enterobacteriaceae. As amostras positivas na pesquisa de S. aureus 

apresentaram contagens significativamente superiores (P<0,05) em Enterobacteriaceae 

(quadro III.3.). 

Tanto Staphylococcus como Enterobacteriaceae têm sido referidos respectivamente por 

(Mossel, 1957, 1967, Mossel et al.,, 1962 citado por Harrigan, 1998; Bennett e Lancette, 

1998; Chabela et al., 1999; Inghan et al., 2000; Candlish et al., 2001), como grupos de 

microrganismos cuja presença nos alimentos é considerada como uma boa indicação de 

deficiente qualidade higiénica destes.  

Parece, que as vias utilizadas por ambos os grupos microbianos para contaminar os 

alimentos podem ser comuns. No trabalho de (González-Miret et al., 2001), Staphylococcus 

aureus e Enterobacteriaceae são referidos como os dois grupos de microrganismos, que 

quando presentes em elevada quantidade no alimento são reveladores de defeitos de 

manipulação na obtenção dos mesmos. A presença de Enterobacteriaceae nos alimentos é 

muitas vezes relacionada com uma contaminação de origem fecal (Bezirtzoglou et al., 2000). 

Apesar da origem fecal não ser a via mais frequentemente associada à presença de S. aureus 

nos alimentos, estamos perante um microrganismo capaz de sobreviver e se multiplicar em 

variados  nichos  ambientais  ,  tendo  sido  isolado de fezes  e  do ambiente  (solo,  água,  ar) 

(Clements e Foster, 1999; Bezirtzoglou et al., 2000).  

 

Foi observado, por análise de variância que as amostras onde S. aureus estava presente 

apresentavam um pH significativamente inferior (P<0,05), comparativamente com as 

amostras onde S. aureus se encontrava ausente. Tal resultado, poderá ser explicado por se 

tratarem de amostras com teores microbianos genericamente mais elevados (quadro III.3.). 

Trabalho de Hernández-Herrero e colaboradores (1999) refere que o pH é um parâmetro que 

pode estar muito bem correlacionado (apresentando uma correlação negativa altamente 

significativa), com os teores microbianos do alimento.  
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III.3.1.3.2. Clostridium perfringens 

 

No presente trabalho C. perfringens foi o segundo microrganismo patogénico mais 

prevalente, encontrando-se em 25% das amostras de alheira analisadas.  

C. perfringens é hoje considerado como um importante problema em segurança 

alimentar. Tal facto deve-se principalmente a determinadas características deste 

microrganismo. Destaca-se a sua capacidade de multiplicação a temperaturas consideradas 

elevadas, sendo a temperatura óptima de crescimento de 43-45 ºC, e o facto de se tratar de um 

microrganismo que se multiplica muito rapidamente no alimento, apresentando um dos mais 

pequenos tempos de geração reportados para uma bactéria. Em estudo no qual se utilizou uma 

mistura de isolados e o substrato carne, demonstrou-se que o tempo médio de geração deste 

microrganismo foi de 13 e 31 minutos utilizando-se temperaturas de 40 a 50 ºC 

respectivamente (Willard, 1978 citado por Labbe, 1989).  

No alimento e sob determinadas condições ainda não totalmente esclarecidas, C. 

perfringens forma esporos que são muito resistentes a condições ambientais de stresse como a 

radiação, a dissecação e o calor (Labbe, 1989). A toxi-infecção no homem deve-se à formação 

“in vivo” de enterotoxinas durante a esporulação do microrganismo no intestino delgado 

quando é ingerida grande quantidade de formas vegetativas da bactéria (Labbe, 1989; 

McClane, 1997). 

 

Apesar de variar quanto à incidência C. perfringens tem sido isolado de praticamente 

todos os alimentos processados (Labbe, 1989). A sua prevalência de 50% (30-80%), nas 

carnes cruas frescas ou congeladas, incluindo a carne de aves influi directamente na sua 

incidência em alimentos que utilizam a carne como matéria-prima. Também a sua ocorrência 

ubiquitária e presença no conteúdo intestinal de praticamente todos os animais, incluindo no 

homem (Labbe, 1989), assim como o facto de ser talvez o microrganismo esporulado mais 

disseminado no ambiente (Garcia-Alvarado et al., 1992), explica a elevada ocorrência deste 

microrganismo nos alimentos. 

Na obtenção do produto que é objecto do nosso estudo - a alheira-, podemos encontrar 

uma conjugação de condições de tempo/temperatura, desde a obtenção da massa até à 

refrigeração do produto acabado, privilegiadas para a multiplicação deste microrganismo o 
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que poderá justificar os resultados obtidos. A elevada prevalência encontrada pode ser 

atribuída quer à utilização de matérias-primas contaminadas, visto ao longo do processamento 

não ser utilizado qualquer tipo de procedimento capaz de inactivar este microrganismo, como 

a uma eventual contaminação secundária da massa.  

No quadro III.4. são apresentados os resultados obtidos (expressos em log ufc/g) 

relativos aos teores microbianos dos vários grupos de microrganismos quantificados nas 

amostras positivas e negativas na pesquisa C. perfringens, teores médios e desvio padrão 

apresentado nas amostras positivas a C. perfringens (log ufc/g), e características intrínsecas 

(pH e aw) das amostras de alheira pertencentes aos dois grupos mencionados.  

 

Quadro III.4. Teores médios e desvio padrão obtidos nas contagens dos vários grupos 
microbiológicos nas amostras positivas e negativas na pesquisa C. perfringens em 1g 
de amostra. Valores médios de pH e aw apresentados pelos dois grupos de amostras. 

 
nº amostras (96)  

Média ± DP 
(log ufc/g) 

Cl perfringens positivas em 1g 

(24) 

Cl. perfringens negativas em 1g 

(72)  

Nível de 
significânci

a 
Totais mesófilos 8,61a ± 0,38 8,17 b ± 0,71 ** 

Psicotróficos 8,26 a ± 0,45 7,81 b ± 0,88 * 

Enterobacteriaceae 7,66 a ± 0,55 7,22 b ± 0,98 * 

BAL 8,50 a ± 0,65 7,93 b ± 0,81 ** 

Fungos 5,77 a ± 0,66 6,03 a ± 1,08 ns 

C. perfringens  4,56  ± 1,41 ----  

pH 5,06 a ± 0,33 5,33 b
± 0,35 ** 

aw 0,96 a ± 0,01 0,96 a
± 0,01 ns 

a b – Na mesma linha, as médias seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas na análise de variância; 
Níveis de significância: ns – não existência de diferenças significativas (P≥0,05); *diferenças significativas (P<0,05); 
**diferenças muito significativas (P<0,01);  *** diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

Contagens em C. perfringens na ordem dos 105 microrganismos por grama de produto 

são o teor referido por alguns autores como necessário para que um alimento possa ser 

responsabilizado por toxi-infecção alimentar por C. perfringens (Labbe, 1989). Este não é 

contudo um assunto de consenso entre os autores, McClane (1997) refere a necessidade de um 

teor de 106 – 107 células vegetativas por grama de alimento e Bezirtzoglou e colaboradores 

(2000) de teores de 108 células vegetativas por grama de alimento. Nas amostras por nós 

analisadas encontrámos valores médios de C. perfringens de 4,5 log ufc/g (quadro III.3.), 
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apresentando 41% (10) das amostras contaminadas teores superiores a 5 log ufc/g, podendo 

por conseguinte representar perigo para a saúde do consumidor. 

Verificou-se ainda por análise de variância (Quadro III.4.), que as amostras positivas na 

pesquisa de C. perfringens apresentavam teores significativamente superiores (P<0,05 ou 

P<0,01) de mesófilos totais, psicrotróficos, Enterobacteriaceae e BAL. Este grupo de 

amostras apresentava também, valores de pH significativamente inferiores (P<0,01), que 

podemos considerar ser resultado dos maiores teores microbianos observados (Hernández-

Herrero et al., 1999). Parece portanto que a presença de C. perfringens nas amostras 

analisadas está relacionada com amostras alimentares comparativamente mais contaminadas.  

 

III.3.1.3.3. Salmonella spp. 

 

Na amostragem de alheira efectuada, Salmonella spp. representou o terceiro 

microrganismo patogénico mais prevalente, estando presente em 12,5% das amostras.  

Vários autores referem Salmonella como uma das causas líder de doença de origem 

alimentar em diferentes países (Escartin et al., 1999).  

A natureza ubiquitária deste microrganismo facilita o seu estilo de vida, que consiste na 

passagem de hospedeiro em hospedeiro através de um habitat secundário, o meio ambiente 

(Thomason e colaboradores, 1977 citado por Winfield e Groisman, 2003). Parece ser um 

microrganismo que resiste bem a condições ambientais adversas caracterizando-se portanto 

pela sua persistência no ambiente. Esta importante característica tem sido demonstrada em 

trabalhos de vários autores (Millemann et al., 2000; Schlosser et al., 2000; Baloda et al., 

2001; Winfield e Groisman, 2003). Refira-se que o mesmo clone de Salmonella foi isolado 

em vários locais dentro das explorações animais (animais, alimentos e ambiente) e no 

matadouro onde estes animais foram abatidos. O mesmo clone de Salmonella foi encontrado 

nos animais, nas carcaças e na carne proveniente destas.  

O facto de Salmonella sobreviver no solo, na água e numa variedade de diferentes 

superfícies (Berends et al., 1998b; Winfield e Groisman, 2003), assim como, a habilidade de 

Salmonella se multiplicar a temperaturas de refrigeração (D'Aoust, 1991), aumentam a 

probabilidade da bactéria persistir em ambientes como a indústria alimentar.  
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Carnes de diferentes reses, carne de ave, leite (Hinton et al., 1990 citado por Machado e 

Bernardo, 1990; Ripabelli et al., 1997; Escartin et al., 1999; Bezirtzoglou et al., 2000; Thong 

et al., 2002) e ovos (Tietjen e Fung, 1995), são importantes veículos de Salmonella quando 

consumidos após tratamento térmico deficiente ou quando sofrem contaminação após 

processamento (Bryan, 1987 citado por Escartin et al., 1999; Bezirtzoglou et al., 2000). A 

ocorrência de Salmonella em alimentos não tratados ou contaminados após tratamento 

térmico é muitas vezes atribuída a deficientes cuidados higiénicos da responsabilidade dos 

manipuladores (Angelillo et al., 2000).  

Em alheira, dado que as carnes que entram na sua composição são sujeitas a um 

tratamento térmico violento (cozedura das carnes), Salmonella previamente existente nesta 

matéria-prima não terá oportunidade de sobreviver. A ocorrência de Salmonella spp. no 

produto final será portanto fruto de uma eventual contaminação das carnes, após 

processamento térmico, por contacto com superfícies ou mãos dos manipuladores 

contaminadas, ou veiculada por qualquer dos outros componentes da alheira nomeadamente  

o pão, condimentos utilizados ou tripa.  

A referida capacidade de persistência de Salmonella nos ambientes de laboração, faz 

com que haja numerosas oportunidades de contaminação cruzada da alheira principalmente 

quando não existe uma verdadeira separação entre a manipulação das matérias-primas 

(eventualmente contaminadas), e do produto em fases posteriores de laboração.  

No quadro III.5. são apresentados os resultados obtidos (expressos em log ufc/g) 

relativamente a alguns aspectos do perfil microbiológico, e características intrínsecas das 

amostras de alheira positivas e negativas na pesquisa de Salmonella spp. em 25 g de amostra.  

Verificou-se por análise de variância (quadro III.5.), que, o grupo de amostras onde 

Salmonella spp. se encontrava presente apresentava teores significativamente superiores em 

Enterobacteriaceae e C. perfringens (P<0,05 e P<0,001 respectivamente). Este resultado é 

coerente dado tratar-se de microrganismos associados a origens comuns. Tal como 

Enterobacteriaceae e C. perfringens, também Salmonella spp. é frequentemente associada ao 

grupo de microrganismos com uma origem possivelmente fecal (Bezirtzoglou et al., 2000). 
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Quadro III.5. Teores médios e desvio padrão, obtidos nas contagens dos vários grupos 
microbiológicos nas amostras positivas e negativas em Salmonella spp.. Valores 
médios de pH e aw apresentados pelos dois grupos de amostras 

 
nº amostras (96)  

Média ± DP 
(log ufc/g) 

Salmonella spp. positivas (12) Salmonella spp. negativas(84)  
Nível de 

significânci
a 

Totais mesófilos 8,75 a ± 0,33 8,21 b ± 0,68 ** 

Psicotróficos 8,23 a ± 0,49 7,88 a ± 0,84 ns 

Enterobacteriaceae 7,92 a ± 0,5 7,25 b ± 0,92 * 

BAL 8,75 a ± 0,37 7,97 b ± 0,81 ** 

Fungos 5,46 a ± 0,90 6,02 a ± 0,99 ns 

pH 4,91 a ± 0,22 5,31 b ± 0,35 *** 

aw 0,96 a ± 0,00 0,96 a ± 0,00 ns 
a b – Na mesma linha, as médias seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas na análise de variância; 
Níveis de significância: ns – não existência de diferenças significativas (P≥0,05); * diferenças significativas (P<0,05); ** 
diferenças muito significativas (P<0,01); *** diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

Da análise global dos resultados parece existir um padrão de associação entre 

microrganismos patogénicos. Refira-se que das 12 amostras contaminadas com Salmonella 

spp., 10 apresentavam também um resultado positivo na pesquisa de C. perfringens.  

Pela interpretação dos resultados obtidos pode-se associar a presença de Salmonella 

spp. a amostras de alheira comparativamente mais contaminadas. Este grupo de amostras 

apresenta também valores de pH significativamente inferiores (P<0,001) que podemos 

considerar ser resultado dos maiores teores microbianos observados (Hernández-Herrero et 

al., 1999). 

A presença de Salmonella spp. nas amostras analisadas está relacionada com amostras 

alimentares comparativamente mais contaminadas apresentando evidências de uma 

contaminação de origem fecal, e portanto de menor qualidade higiénica.  

Apesar da alheira ser um alimento submetido a tratamento térmico antes do consumo, 

sendo as espécies de Salmonella teoricamente inactivadas por este procedimento, o valor da 

prevalência em Salmonella encontrado nas amostras analisadas neste estudo põe contudo de 

manifesto algumas questões relevantes.  
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III.3.1.3.4. Outros microrganismos patogénicos isolados 

Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica e Bacillus cereus  

 

Nas 96 amostras de alheira analisadas Listeria spp. estava presente em 36,5%, contudo, 

apenas em 10,4 % foi isolada L. monocytogenes.  

Outras espécies isoladas foram L. innocua (20,4%), L. welshimeri (13,5%), L. grayi 

(5,25%) e L. seeligeri (4,2%). De igual forma como em trabalhos de outros autores, trabalhos 

de (Gill e Jones, 1995; Aguado et al., 2001), onze amostras encontravam-se simultaneamente 

contaminadas por duas ou mais espécies de Listeria (Esteves et al., 2003). Tal ocorrência 

pode ser explicada pelo facto de diferentes espécies partilharem condições de sobrevivência e 

crescimento coincidentes. 

De entre as várias espécies de Listeria, apenas Listeria monocytogenes tem sido 

associada a doença no homem, apesar de L. ivanovii já ter sido associada a doença nos 

animais (Johnson et al., 1990). Trata-se de um microrganismos ubiquitário no ambiente, 

representando os alimentos a principal fonte de infecção para o homem. Refira-se que a 

incidência da doença é contudo baixa (Wesley e Ashton, 1991), sendo mais frequente em 

grupos ditos de risco. 

São vários os alimentos já associados a surtos de toxi-infecção por L. monocytogenes. 

De entre eles destacamos a carne e produtos cárneos como enchidos de porco incluindo 

produtos fermentados (Shelef, 1989; Zaika et al., 1990; Grau e Vanderline, 1992; Encinas et 

al., 1999).  

 

A contaminação de alheiras por Yersinia enterocolitica foi pontual, tendo sido detectada 

somente em 3% das amostras. 

Yersinia enterocolitica trata-se de uma espécie de Yersinia que inclui estirpes 

patogénicas (Kapperud, 1991 citado por Hill et al., 1983; Gill e Jones, 1995), e tem atraído 

nos últimos anos muita atenção como agente de toxi-infecção alimentar causador de doença 

gastrointestinal no homem (Doyle et al., 1981; Doyle e Hugdahl, 1983) facilmente 

transmitido pela contaminação directa ou indirecta de alimentos através de fezes de animais 

infectados (Karib et al., 1994; Fileciti et al., 2000). Um estudo conduzido por (Ostroff et al., 
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1994), demonstrou que o consumo de carne de porco deficientemente cozinhada e produtos de 

salsicharia está associado a um aumento do risco de toxi-infecção por Yersinia enterocolitica.  

 

Tratando-se L. monocytogenes e Y. enterocolitica de microrganismos psicotróficos, 

poderíamos esperar a existência de teores comparativamente superiores das contagens em 

microrganismos psicotróficos nas amostras onde foram isolados estes microrganismos (Gill e 

Jones, 1995). Sendo Y. enterocolitica um microrganismos com uma possível origem fecal 

(Gill e Jones, 1995; Bezirtzoglou et al., 2000), a existência simultânea de outros indicadores 

de contaminação de origem fecal foi também avaliada.  

Verificou-se, por análise de variância não existirem diferenças significativas (P≥0,05), 

nos teores microbianos em psicotróficos ou Enterobacteriaceae nem dos restantes grupos 

microbianos quantificados, mesófilos totais, BAL e fungos, quando comparamos as amostras 

positivas e negativas a L. monocytogenes e Y. enterocolitica.  

A ocorrência de Y. enterocolitica nas alheiras foi um acontecimento pontual, ocorrendo 

apenas em três amostras, não tendo sido acompanhado pela ocorrência de outros 

microrganismos como Salmonella spp. ou C. perfringens, referidos como tendo uma origem 

também fecal. 

 

O valor da prevalência de Bacillus cereus nas amostras analisadas foi de 6,25%. 

Bacillus cereus é um microrganismo aeróbio esporulado, ubiquitário (Ultee e Smid, 2001) em 

termos históricos associado a alimentos farináceos como arroz e batatas (Sperber, 2001), mas 

já isolado em numerosos alimentos crus e processados, incluindo produtos cárneos 

(Rhodehamel e Harmon, 1998; Torre et al., 2001). O facto de cada vez ser mais frequente o 

isolamento de estirpes psicotróficas de B. cereus (Van Netten et al., 1990; Granum et al., 

1993; Huis, 1996; Granum, 1997), faz deste microrganismo uma crescente preocupação em 

saúde pública.  

O número de surtos de toxi-infecção por B. cereus parece estar subestimado tanto na 

bibliografia científica como estatísticas oficiais, podendo justificar-se quer devido ao curto 

período de duração como relativa benignidade que caracteriza a toxi-infecção por B. cereus 

(Granum, 1997). 
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A totalidade das amostras de alheira nas quais B. cereus foi isolado (6) apresentavam 

teores superiores a 6 log ufc/ g portanto teores referidos como capazes de causar toxi-infecção 

alimentar (Hatakka, 1998; Rhodehamel e Harmon, 1998).  

 

Na tentativa de tentar encontrar alguma relação entre a ocorrência deste microrganismo 

e as populações microbianas quantificadas efectuou-se análise de variância comparando os 

teores microbianos das populações quantificadas, mesófilos totais, psicotróficos, 

Enterobacteriaceae, BAL e fungos, entre o grupo de amostras onde B. cereus foi isolado e o 

grupo onde não foi detectado. Não foram detectadas diferenças significativas (P≥0,05).  

Também por análise de variância se verificou, não existirem diferenças significativas 

(P≥0,05) nas características intrínsecas das amostras (pH e aw) positivas e negativas em L. 

monocytogenes, Y. enterocolitica e B. cereus.  

 

III.3.2. Análise dos resultados em função da proveniência das amostras  

 

III.3.2.1. Grupos de microrganismos quantificados 

 

III.3.2.1.1. Influência da dimensão da indústria e indústria  

 

No quadro III.6. encontram-se representados os resultados obtidos (expressos em log 

ufc/g) das contagens dos vários grupos de microrganismos quantificados nas quatro indústrias 

monitorizadas. Apresentam-se ainda os resultados obtidos da análise de variância e respectivo 

nível de significância em função da indústria e respectiva dimensão. 

Por análise de variância verificou-se a existência de diferenças altamente significativas 

(P<0,001) nas contagens obtidas em microrganismos mesófilos totais, psicotróficos, 

Enterobacteriaceae e BAL quando comparamos amostras provenientes de indústrias de 

diferente dimensão, apresentando as indústrias de maior dimensão (Dimensão 1 - indústrias I 

e II), teores microbianos significativamente superiores (figuras III.1.a,b,c,d). Já o teor em 

fungos foi significativamente maior (P<0,01) nas indústrias de menor dimensão (Dimensão 2 

- indústrias III e IV) (figura III.1e.).  
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Quadro III.6. Resultados médios e desvio padrão das amostras provenientes das indústrias 

monitorizadas, nas contagens dos vários grupos microbianos, pH e aw. Resultados da 
análise de variância (Anexo C2-C11). 

 
 Indústria 

(24 amostras/indústria) 
  

Dim 1 Dim 2  Nível de 
significância  

I II III IV  Dim Ind 
Totais mesófilos 8,69a ± 0,53 8,41 ab ± 0,84 8,24 b ± 0,57 7,77 c ± 0,53  *** *** 

Psicotróficos 8,29 a ± 1,10 8,16 a ± 0,61 8,07 a ± 0,45 7,18 b ± 1,10  *** *** 

Enterobacteriaceae 7,85 a ± 0,87 7,76 a ± 0,47 7,52 a ± 0,65 6,19 b ± 0,87  *** *** 

BAL 8,68 a ± 0,78 8,26 b ± 0,54 7,73 c ± 1,00 7,61 c ± 0,78  *** *** 

Fungos 5,63 a ± 1,02 5,80 a ± 0,81 6,94 b ± 0,74 5,50 a ± 1,02  ** *** 

pH 4,98 a ± 0,20 5,25 b ± 0,31 5,46 b ± 0,38 5,36 b ± 0,34  *** *** 

aw 0,96 ± 0,01 0,96 ± 0,01 0,96 ± 0,01 0,96 ± 0,00  ns ns 
a, b , c – Na mesma linha, as médias seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas; ns – não existência de 
diferenças significativas (P≥0,05); *diferenças significativas (P<0,05); **diferenças muito significativas (P<0,01);  *** diferenças 
altamente significativas (P<0,001); I,II,III e IV- letra identificadora da indústria; Dim 1 e 2 - dimensão da indústria. 
 
 
Figura III.1. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.1. b) 
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Figura III.1. c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.1. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.1. e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.1. Teores microbianos apresentados em alheiras de 6 lotes de produção, provenientes                   

de indústrias de diferente dimensão (1 e 2): (a) microrganismos mesófilos totais;                       
(b) microrganismos psicotróficos; (c) Enterobacteriaceae; (d) BAL; (e) fungos (Anexo C.12.). 
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Refira-se que em produtos como a alheira, não inoculados, elevados teores em 

microrganismos são normalmente reflexo de produtos de deficiente qualidade microbiológica. 

Nesta ordem de ideias no presente trabalho, os produtos provenientes das indústrias 

monitorizadas de maior dimensão, apresentavam menor qualidade microbiológica. 

O resultado obtido poderá ser parcialmente explicado, dado as indústrias monitorizadas 

se tratarem de estabelecimentos de características muito diferentes. As indústrias de menor 

dimensão (Dim-2), caracterizam-se por apresentarem poucos manipuladores, e constarem de 

uma linha única de fabrico, já que apenas produzem alheira. Tratam-se de indústrias, que 

poderíamos denominar familiares, nas quais se torna relativamente fácil a implementação de 

medidas de auto-controlo e de boas práticas fabris. 

A implementação das medidas de controlo e boas práticas poderá encontrar dificuldades 

acrescidas nas indústrias monitorizadas de maior dimensão (Dim-1), nas quais a produção de 

alheiras representa apenas um dos vários produtos cárneos produzidos. Nestas indústrias para 

além da salsicharia, onde se produzem produtos cárneos tradicionais e os denominados 

produtos cárneos clássicos, existe matadouro de suínos, sala de preparação de carnes anexa e 

todo o tipo de infra-estruturas associadas. As fontes de contaminação microbiológica são 

portanto maiores e mais variadas, havendo teoricamente maior oportunidade de ocorrência de 

contaminações cruzadas. Muito importante nestas indústrias, é o possível papel dos 

manipuladores, que para além de em maior número, podem funcionar com frequência como 

veículos de contaminações cruzadas entre espaços distantes da mesma indústria já 

desempenham muitas vezes funções diversas. 

Refira-se contudo que não pretendemos extrapolar os resultados obtidos para outras 

indústrias de dimensão semelhante que poderão apresentar realidades completamente 

diferentes. Apenas nos limitamos com base nos dados obtidos nas quatro indústrias 

monitorizadas a procurar possíveis justificações para os resultados obtidos nestes casos 

concretos. 

Verificou-se por análise de variância, a existência de diferenças altamente significativas 

(P<0,001), nos teores dos vários microrganismos quantificados quando comparamos as 

diferentes indústrias (quadro III.6.). Parece pois que a dimensão da indústria e indústria de 

proveniência das alheiras analisadas neste trabalho, foram factores determinantes nas 

características microbiológicas apresentadas pelo produto. 
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III.3.2.1.2. Influência do lote de produção  

 

Comparando os teores microbianos observados em alheiras provenientes dos diferentes 

lotes de produção, verificou-se a existência de maior homogeneidade de resultados nos 

produtos provenientes das indústrias de maior dimensão (I, II), comparativamente com os 

observados nas indústrias de menor dimensão (III, IV). 

Por análise de variância observou-se que os teores em microrganismos mesófilos 

totais, psicotróficos, Enterobacteriaceae e BAL apresentados pelas amostras 

provenientes da indústria I (Anexo C.13.), não apresentaram diferenças significativas 

(P≥0,05) quando comparados os seis lotes monitorizados. Na empresa II, esta 

homogeneidade mantém-se relativamente aos teores obtidos nas contagens em 

Enterobacteriaceae, BAL (Figura III.2. a, b, c, d, e). 

Nas empresas de menor dimensão (III e IV), verificou-se a existência de uma maior 

heterogeneidade nos teores em microrganismos apresentados pelos diferentes lotes, 

verificando-se por análise de variância a existência de diferenças significativas (P<0,05) 

quando comparados os teores microbianos obtidos em praticamente todas as determinações 

efectuadas (mesófilos totais, psicotróficos, Enterobacteriaceae e BAL) (Anexo C.13.). A 

única excepção refere-se aos resultados obtidos na contagem em microrganismos mesófilos 

totais, na indústria IV, relativamente aos quais não se observaram diferenças significativas 

(P≥0,05) nos seis lotes analisados. 

 

Figura III.2. a) 
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Figura III.2. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.2. c) 
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Figura III.2. e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.2. Teores microbianos apresentados em alheiras de 6 lotes de produção, provenientes de 

diferentes indústrias (I, II, III e IV): (a) microrganismos mesófilos totais; (b) microrganismos 
psicotróficos; (c) Enterobacteriaceae; (d) BAL; (e) fungos (Anexo C.13.). 

 

A existência de flutuações nos resultados relativas a contagens microbianas efectuadas 

em alimentos de origem industrial é um acontecimento frequente. O padrão de flutuações 

observado pode resultar quer de variações do teor microbiano do alimento como do 

aparecimento de numerosos factores fortuitos que podem inibir ou promover o crescimento 

microbiano. Na maioria dos casos, os efeitos anulam-se e a população microbiana do 

alimento, em termos quantitativos e qualitativos, oscila dentro de uma gama relativamente 

limitada de valores considerados normais (Peleg et al., 2000; Corradini et al., 2001), o que lhe 

confere alguma homogeneidade de características. 

No caso particular da alheira produzida nas indústrias III e IV (pequenas indústrias 

familiares), a heterogeneidade observada poderá ser parcialmente explicada pela prática 

habitual, comum a ambas as indústrias, de constante alteração na origem da matéria-prima 

utilizada na manufactura do produto. Tal situação origina a utilização de matéria-prima com 

características microbiológicas naturalmente diversas, que tem repercussões directas e 

indirectas na qualidade do produto final. Mais estudos deveriam ser efectuados, visando a 

avaliação da qualidade das matérias-primas utilizadas em diferentes lotes de produção com o 

objectivo de confirmação ou não as suposições efectuadas. 
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III.3.2.2. Microflora patogénica pesquisada 

 

III.3.2.2.1. Influência da dimensão da indústria e indústria  

No quadro III.7. encontram-se sumariados os resultados obtidos na pesquisa de 

microrganismos patogénicos em alheiras produzidas nas quatro indústrias monitorizadas. É 

ainda apresentado o valor de chi-quadrado e respectivo nível de significância em função da 

indústria e respectiva dimensão (Anexo C14-C25). 

 

Quadro III.7. Número e (%) de amostras positivas na pesquisa de microrganismos patogénicos nas 
indústrias monitorizadas. Valor de chi-quadrado e significância em função da indústria e 
respectiva dimensão 

 
Pesquisa dos microrganismos efectuada:  

Indústria 1g de amostra 25 g de amostra 

(nº amostras) S. aureus C. perfringens L. monocytogenes Y. enterocolitica Salmonella spp. B. cereus 

I (24) 10 (42) 17 (71) 0 1 (4) 12 (50) 3 (12,5) 

D
im

1 

II (24) 23 (96) 5 (21) 4 (17) 1 (4) 0 1 (4) 
       

III (24) 8 (33) 1 (4) 5 (21) 1 (4) 0 0 

D
im

2 

IV (24) 7 (29) 1 (4) 1 (4) 0 0 2 (8) 

Total (96) 48 (50) 24 (25) 10 (10,4) 3 (3) 12 (12,5) 6 (6,25) 
       
χ 2 (a)   / Dim. 13,5*** 22,2*** 0,4 ns 0,34ns 13,7 *** 0,2 ns 

χ 2 (a)   / Ind. 27,5 *** 38,2*** 7,6 ns 1 ns 41,1 *** 1,7 ns 

I, II, III e IV- letra identificadora da indústria; Dim 1 e 2 - dimensão da indústria; χ - chi-qudrado, a nível de significância: ns – 
não existência de diferenças significativas (P≥0,05); * diferenças significativas (P<0,05); ** diferenças muito significativas 
(P<0,01); *** diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 

Da aplicação do teste chi-quadrado (χ2), verificou-se que a dimensão da indústria foi um 

factor determinante, altamente significativo (P<0,001) na ocorrência de S. aureus, C. 

perfringens e Salmonella spp. nas amostras analisadas. Estes microrganismos encontravam-se 

presentes num número significativamente superior em amostras provenientes das indústrias de 

maior dimensão. Este resultado encontra-se de acordo com os anteriormente apresentados, 

que demonstravam claramente que as amostras provenientes das indústrias de maior dimensão 

apresentavam teores microbianos genericamente superiores e por conseguinte uma menor 

qualidade microbiológica dos produtos.  
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Apesar de os microrganismos patogénicos existirem normalmente em baixo número no 

alimento, a sua presença, mesmo num teor que não representa perigo para a saúde do 

consumidor, pode assumir particular importância quando utilizados como indicadores 

microbianos, uma vez que nos fornecem informações indirectas relativas à possível 

ocorrência de outros microrganismos relacionados, ou à ocorrência passada ou contemporânea 

de algum acontecimento não directamente investigado (Harrigan, 1998; Brown et al., 2000).  

Deste modo, a presença de microrganismos como S. aureus, C. perfringens e 

Salmonella spp., em alheira pode ser considerada como indicativa da existência de deficientes 

condições higio-sanitárias na obtenção destes produtos nas indústrias objecto deste estudo.  

Refira-se que no trabalho efectuado por (Escartin et al., 1999) pretendia-se comparar a 

prevalência de Salmonella, em chouriço produzido em estabelecimentos de diferente 

dimensão e também vocação (concretamente os produtos analisados eram produzidos em 

indústrias e talhos). Os autores concluíram ser os estabelecimentos com deficiências nas 

condições higio-sanitárias de laboração e menor formação dos manipuladores, aqueles que 

apresentavam uma mais elevada prevalência de Salmonella em chouriço, que no caso em 

particular foram os estabelecimentos de menor dimensão, os talhos. Este estudo corrobora 

com os resultados por nós obtidos ao concluir que a dimensão do estabelecimento de 

produção influenciou a qualidade dos produtos obtidos.  

O factor indústria foi também determinante na ocorrência destes microrganismos. Pela 

aplicação do teste chi-quadrado (χ2), verificou-se a existência de um efeito altamente 

significativo (P< 0,001) do factor indústria, na ocorrência de S. aureus, C. perfringens e 

Salmonella spp.  

Da análise integral dos resultados destaca-se a indústria I por nela terem ocorrido 71% 

das amostras positivas a C. perfringens e a totalidade das amostras positivas a Salmonella spp. 

A Indústria II por sua vez destaca-se por apresentar a quase totalidade das amostras (96%) 

contaminadas por S. aureus.  

O facto de Salmonella spp. ocorrer apenas em amostras provenientes de uma indústria 

pode ser demonstrativo por si só da grande importância que o factor indústria teve na 

ocorrência deste microrganismo na amostragem efectuada. Devemos salientar que 50% das 

amostras de alheira analisadas provenientes da indústria I apresentaram um resultado positivo 

na pesquisa deste microrganismo como referido no quadro III.7.. 
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A aplicação do teste chi-quadrado (χ2) aos dados relativos à ocorrência de L. 

monocytogenes, Y. enterocolitica e B. cereus, reflecte uma aparente ausência de efeito do 

factor dimensão da indústria e indústria per si na ocorrência destes microrganismos no 

produto alheira. Não foram portanto encontradas diferenças significativas (P≥0,05), quando 

comparados os resultados de ocorrência destes microrganismos em indústrias de diferente 

dimensão e diferentes indústrias. O reduzido número de amostras positivas na pesquisa destes 

microrganismos, pode contudo ter contribuído para o resultado obtido.  

 

III.3.2.2.2. Influência do lote de produção  

 

Da análise dos resultados relativos à ocorrência de S. aureus nos seis lotes 

monitorizados nas indústrias I, III, e IV, verificou-se por aplicação do teste χ2, a existência de 

diferenças significativas (P<0,05) entre os lotes (Anexo C26,28,29). Este resultado reflecte a 

não existência nestas indústrias, de um padrão de contaminação deste produtos por S. aureus 

ao longo da época de produção estudada. A sua ocorrência parece portanto resultar de 

acidentes ou acontecimentos fortuitos não constantes em todos os lotes de produção.  

Resultado diferente foi encontrado relativamente à ocorrência de S. aureus em amostras 

provenientes da indústria II (Anexo C.27.). O facto de 96% das amostras provenientes desta 

indústria apresentarem S. aureus é indicativo da necessidade urgente de identificar a(s) 

causa(s) responsáveis paela a constante presença deste microrganismo nas amostras 

analisadas, e o seu controlo. 

Nas indústrias III e IV apenas em um lote foi isolado C. perfringens e na indústria II 

apenas em dois, sendo por conseguinte a ocorrência destes microrganismos nestas indústrias 

fortuita, provavelmente fruto de acontecimentos pontuais.  

Já da indústria I, C. perfringens foi isolado nos seis lotes monitorizados. Da aplicação 

do teste χ2 verificou-se que não existiam diferenças significativas (P≥0,05) entre os seis lotes, 

encontrando-se igualmente contaminados por este microrganismo. A ocorrência de C. 

perfringens na indústria I, não parece portanto ter uma causa fortuita, ou ocasional (Anexo 

C.26.). Este resultado sugere a existência de uma causa(s) permanente(s) que justificam a 

ocorrência constante de C. perfringens em alheira proveniente da indústria I que urge 

identificar e controlar. 
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Da análise dos resultados relativos à ocorrência de Salmonella spp. (microrganismos 

presente apenas em amostras da indústria I) nos seis lotes de fabrico monitorizados, 

observámos a existência de lotes nos quais as quatro amostras analisadas se encontravam 

contaminadas e lotes nos quais Salmonella spp. se encontrava ausente. A aplicação do teste χ2 

aos resultados da ocorrência de Salmonella spp., evidenciou a existência de diferenças 

significativas (P<0,05) entre os lotes (Anexo C.26).  

A ocorrência de Salmonella nos produtos analisados parece não obedecer a um padrão 

constante ao longo da época de produção analisada, o que nos leva a pensar que a causa ou 

causas responsáveis pelo aparecimento de Salmonella spp. nas alheiras analisadas, não se 

apresentam de forma constante nem com igual intensidade em todos os lotes de fabrico.  

 

A aplicação do teste χ2 aos dados relativos à ocorrência dos outros microrganismos 

patogénicos isolados, L. monocytogenes, Y. enterocolitica e B. cereus, reflecte uma aparente 

ausência de efeito do lote de fabrico (P≥0,05), na ocorrência destes microrganismos no 

produto alheira, resultado que atribuímos pelo menos parcialmente ao reduzido número de 

amostras positivas encontrado.  
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III.4. CONCLUSÕES 

 

Da análise das 96 amostras de alheira conclui-se estarmos perante um produto que 

apresenta teores microbianos elevados, existindo indicações de um alimento com deficiente 

qualidade microbiológica. 

De salientar que 70% das amostras apresentaram resultado positivo na pesquisa de pelo 

menos um microrganismos patogénico. De entre os microrganismos patogénicos pesquisados, 

os três microrganismos mais prevalentes foram S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp. 

presentes em 50%, 25% e 12,5% respectivamente, das amostras analisadas. 

Os teores em microrganismos patogénicos apresentados por algumas amostras, 

particularmente em S. aureus e C. perfringens eram suficientes para causar toxi-infecção 

alimentar. De destacar o facto da enterotoxina de Staphylococcus, e as formas esporuladas de 

C. perfringens serem termoresistentes, não sendo portanto afectadas pelo tratamento culinário 

da alheira antes do consumo. 

Em súmula, em função da amostragem efectuada, pode concluir-se que os produtos 

provenientes das indústrias monitorizadas, podem apresentar problemas em termos de 

qualidade e segurança microbiológica, revelados pelos elevados teores microbianos 

apresentados e valores de ocorrência elevados em microrganismos patogénicos, que urge 

resolver. 

A origem das amostras parece ser um factor determinante nas características 

microbiológicas do produto e na ocorrência dos microrganismos patogénicos mais 

prevalentes. No grupo de indústrias estudado os produtos provenientes de indústrias de maior 

dimensão, não só apresentaram teores microbianos significativamente superiores como 

também um número significativamente maior de amostras contaminadas por S. aureus, C. 

perfringens e Salmonella spp.. Refira-se ainda, que a indústria de proveniência do produto foi 

também determinante na ocorrência destes microrganismos. 
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IV.1. INTRODUÇÃO 

 

A alheira é de um produto cárneo tradicional, caracterizado por especificidades 

várias que incluem não só a utilização de matérias-primas particulares, como também um 

especial modo de fabrico. Estas especificidades diferenciam este produto dos produtos 

cárneos clássicos, cozidos e fumados, para os quais existe uma já bem definida estratégia 

de controlo de perigos.  

Uma vez que as indústrias monitorizadas no presente estudo são unidades licenciadas 

portadoras de planos de auto-controlo com o objectivo de produzir produtos seguros, talvez 

se possa especular que dadas as especificidades do produto, e face aos resultados 

encontrados no capítulo III, os planos instituídos não parecem adequar-se à salvaguarda da 

segurança deste produto específico, a alheira. 

Relativamente à ocorrência de microrganismos específicos nos alimentos, o 

conhecimento de aspectos próprios da ecologia microbiana pode ajudar na identificação 

das potenciais fontes de contaminação do alimento, assim como, no traçar das potenciais 

vias utilizadas para a contaminação dos alimentos na indústria (Destro et al., 1996). 

Contudo, o estudo da ocorrência e distribuição de um microrganismo ao longo da linha de 

produção de um alimento, oferece-nos informações mais exactas sobre as principais fontes 

e vias de contaminação utilizadas pelos microrganismos, na contaminação de um alimento 

específico (Samelis e Metaxopoulos, 1999).  

 

Face aos objectivos globais do presente trabalho, após conhecimento de alguns 

aspectos relativos à microflora da alheira, entre os quais se destaca a identificação dos 

microrganismos responsáveis por toxi-infecções mais frequentes nas amostras analisadas 

(Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens e Salmonella spp.) (capítulo III.), 

pretende-se nesta fase do trabalho conhecer eventuais particularidades da tecnologia de 

fabrico e das linhas de fabrico da alheira, que justifiquem diferentes valores de ocorrência 

destes microrganismos.  

Pretende-se ainda, identificar a origem provável destes microrganismos, assim como 

traçar possíveis vias de contaminação utilizadas, através do estudo da sua ocorrência e 

distribuição em vários pontos das linhas de fabrico de indústrias de alheira.  
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A informação gerada sobre o conhecimento das fontes, e sobre a forma como os 

microrganismos patogénicos pesquisados contaminam a alheira, é indispensável para o 

delineamento de estratégias dirigidas com o objectivo do controlo destes microrganismos 

nas linhas de fabrico.  

Neste contexto é também um objectivo deste trabalho investigar acerca da existência 

ou não de um padrão de contaminação das linhas de fabrico da alheira por estes 

microrganismos, dado que tal facto influenciará de forma determinante a escolha e eficácia 

das medidas de controlo a definir.  

O conhecimento das particularidades de cada indústria, no que respeita à constatação 

da existência ou não de padrões semelhantes de contaminação, permitir-nos-á ainda decidir 

se as estratégias de controlo a instituir deverão ser comuns ou perfeitamente diferenciadas 

em função de cada indústria e em função de indústria de diferente dimensão.  
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IV. 2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

IV.2.1. Estrutura do trabalho  

 

Foram monitorizadas as quatro indústrias referidas no capítulo III, acompanhada a 

produção e analisadas amostras de quatro lotes provenientes de cada uma, separados no 

tempo, no mínimo, por 15 dias. 

 

IV.2.1.1. Levantamento da tecnologia de fabrico e análise das linhas de fabrico  

 

O levantamento da tecnologia de fabrico foi baseado num formulário de inquérito 

(Anexo D), organizado em seis secções. Uma primeira (1) relativa a outras designações do 

produto, seguida de (2) determinação da composição (3) forma de preparação e (4) 

conservação. As três últimas secções foram destinadas a aspectos evolutivos dos saberes 

relativos à produção (5) número de manipuladores (6) e dimensão de produção (7). A 

maioria das perguntas foi de resposta múltipla, existindo, em algumas áreas a possibilidade 

de resposta aberta, no sentido de melhor determinar particularidades da preparação do 

produto. O questionário foi dirigido ao responsável de cada uma das quatro indústrias.  

A avaliação das condições das instalações das unidades de fabrico monitorizadas, e 

das regras de higiene presentes na preparação dos produtos, foi efectuada tendo como base 

os Decretos-Lei 66/98 de 18 de Março e 342/98 de 5 de Novembro. Esta avaliação foi 

efectuada por visita às instalações de fabrico e acompanhamento da produção de quatro 

lotes de fabrico de alheira.  

 

IV.2.1.2. Pesquisa de S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp. em vários 

pontos da linha de fabrico da alheira 

 

Em cada lote de fabrico monitorizado foram analisadas amostras de diferentes 

matérias-primas, efectuadas zaragatoas de diferentes superfícies com as quais o produto 

contacta, produto em várias fases de fabrico e produto final, totalizando 14 pontos de 
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amostragem. As amostras foram analisadas em quadruplicado. Assim, em cada lote de 

produção monitorizado foram analisadas 56 amostras. Em cada amostra foi efectuada a 

pesquisa de S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp..  

Na Figura IV.1. encontram-se ilustrados os catorze diferentes pontos de amostragem 

efectuados.  

 

  

Água de lavar as tripas (WI)     Tripas (T) 

  

Carne de porco (R)     Carne de ave (P) 

  

Pão (B) Especiarias (E) 

  

Superfície do tanque (Q) Superfície do mesa (I) 
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Superfície do equipamento (S) Superfície das mãos (M) 

  

Carne cozida (Z) Massa (L) 

  

Água de lavar as alheiras (WII) Alheiras (H) 

 

Figura IV.1. Pontos de amostragem  

 

Antes de dar início ao dia de trabalho, efectuavam-se as colheitas de microrganismos 

das várias superfícies utilizando zaragatoas: superfície das mesas de “inox” (I); face interna 

dos “carros de transporte” (Q); misturadora e/ou enchedora (S). 

Eram recolhidas amostras das matérias-primas: carnes frescas que incluíam carne de 

porco (R) e carne de aves (P); pão (B) e especiarias várias (E). A colheita das especiarias 

era feita após mistura dos vários condimentos utilizados, respeitando o mais possível as 

proporções utilizadas no produto. 

As superfícies palmares dos manipuladores (M) eram também rastreadas utilizando-

se zaragatoas imediatamente antes de iniciarem o trabalho, ou ao longo do fabrico após 

lavagem das mãos.  
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A tripa (T) era analisada, assim como a água utilizada para a sua lavagem, operação 

efectuada para retirar o excesso de sal (WI), no caso da tripa salgada.  

De entre as várias fases de fabrico procedia-se à análise da carne cozida depois de 

desfiada (Z) e da massa da alheira (L) antes do enchimento. Por fim, a água utilizada para a 

lavagem das alheiras (WII) antes da fase de fumagem/secagem, e o produto final - a 

Alheira (H) pronta a ser colocada no mercado eram também analisadas. 

 

IV.2.2. Determinações microbiológicas 

 

IV.2.2.1. Preparação da amostra  

 

IV.2.2.1.1. Amostras sólidas e líquidas 

 

Procedeu-se à colheita e pesagem asséptica de 10 g de amostra para pesquisa de C. 

perfringrens e S. aureus. As 10 g de amostra foram diluídas a 1:10 com solução de triptona 

(0,3%) e NaCl (0,85 %), homogeneizada num “stomacher” durante 3 minutos e foram 

realizadas diluições decimais sucessivas em 9 ml da mesma solução. Foram ainda colhidas 

25 g de amostra para pesquisa de Salmonella spp. através de teste imunoenzimático que 

permite a detecção de antigénios específicos pelo método ELFA (Enzyme Linked 

Fluorescent Assay).  

 

IV.2.2.1.2.Amostras ambientais 

 

As amostras de superfície foram efectuadas realizando esfregaços de uma área de 

100 cm2 delimitada por bitola previamente esterilizada, utilizando para tal zaragatoas 

humedecidas.  

As zaragatoas destinadas à pesquisa de C. perfringrens e de S. aureus, foram 

transportadas em tubos de 10 ml de solução de triptona (0,3%) e NaCl (0,85 %).  
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As zaragatoas destinadas à pesquisa de Salmonella spp. foram transportadas em 

tubos de 10 ml de água peptonada tamponada.  

 

IV.2.2.2. Procedimento de pesquisa dos microrganismos, meios de cultura e 

condições de isolamento. 

 

IV.2.2.2.1. Clostridium perfringens 

 

Para pesquisa de C. perfringens em 1g de amostra sólida ou líquida, foram semeados 

por incorporação 10 ml da suspensão em 10 ml de meio TSC (Merck 11972) de dupla 

concentração. Para amostras muito contaminadas o isolamento de C. perfringens foi 

efectuada em meio TSC em sementeira por incorporação em dupla camada de 1ml das 

diluições decimais sucessivas.  

Para pesquisa de C. perfringens em 100 cm2 das superfícies seleccionadas, depois de 

devidamente agitado o conteúdo do tubo de 10 ml triptona sal que serviu de veículo de 

transporte da zaragatoa, foi semeado por incorporação em 10 ml de meio TSC de dupla 

concentração.  

As placas foram incubadas em condições de anaerobiose durante 20h a 35-37 ºC. 

Foram repicadas 10 colónias típicas em TSC (colónias negras), presumivelmente de C. 

perfringens e confirmadas por testes bioquímicos previstos na NP 2261 (1986) 

 

IV.2.2.2.2. Staphylococcus aureus 

 

Na pesquisa de S. aureus em 1g de amostra sólida ou líquida, procedeu-se a uma fase 

de pré-enriquecimento em meio de Chapman concentração dupla (Anexo A.6.) (incubação 

a 37ºC durante 48h). O procedimento de isolamento foi efectuado por sementeira por 

esgotamento, em placas BPA base (Difco 0768) enriquecido com solução de gema de ovo 

e telurito (Difco 277910), e solução de sulfametazina (Anexo A.5.). 
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Para amostras muito contaminadas, o isolamento de S. aureus foi efectuada em meio 

BPA devidamente adicionado, por sementeira de superfície de 0,1ml de diluições decimais 

efectuadas a partir da suspensão mãe.  

Para a pesquisa de S. aureus em 100 cm2 das superfícies seleccionadas, depois de 

devidamente agitado, o conteúdo do tubo de 10 ml triptona sal que serviu de veículo de 

transporte da zaragatoa foi adicionado a 10 ml meio de Chapman concentração dupla. 

Após incubação a 37ºC durante 48h, o isolamento foi efectuado por sementeira por 

esgotamento, em placa BPA devidamente adicionada.  

Cinco colónias características (negras, convexas, brilhantes de diâmetro 

compreendido entre 0,5 e 2,0 mm e rodeadas de um precipitado branco e de um halo 

transparente), foram repicadas para meio BHI (Oxoid CM225), e após incubação a 37ºC 

durante 20-24h, avaliadas quanto à morfologia, coloração de Gram e produção de 

coagulase utilizando plasma de coelho (BBL 240658)1. 

 

IV. 2.2.2.3. Salmonella spp.  

 

A pesquisa de Salmonella spp., tanto de amostras sólidas ou líquidas como de 

amostras ambientais, foi efectuada através de teste imunoenzimático que permite a 

detecção de antigénios específicos pelo método ELFA (Enzyme Linked Fluorescent 

Assay), com o sistema automatizado multiparamétrico de imunoanálise (VIDAS 

BioMérieux 99088). Para tal, foi utilizado o Kit Vidas Salmonella (BioMérieux 30702), 

precedido pelos procedimentos de enriquecimento recomendados.  

O pré-enriquecimento foi efectuado em água peptonada tamponada (Biokar 018HA), 

incubada a 35-37ºC durante 16-20h, sendo o procedimento de enriquecimento efectuado 

em paralelo em caldo Selenito Cistina (Oxoid CM699) e em caldo Rappaport Vassiliadis 

(CM669), incubados respectivamente a 35-37ºC e a 41-42ºC durante 6-8h.  

Nas amostras positivas, Salmonella spp. foi isolada utilizando os meios selectivos: 

SM ID (BioMérieux 43291) e HE agar (BioMérieux 43111). As placas  foram incubadas a 

                                                 
1 S aureus foi diferenciado do S. hyicus e S. intermedius pela prova da fermentação do manitol em 

anaerobiose (Bergdoll M.S. 1989). 
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35-37ºC durante 16-24h. Nas placas de SM ID as colónias suspeitas apresentam forma 

arredonda e cor rosa. Nas placas de HD agar, cor verde - azulado ou colónias azuis com ou 

sem centro negro.  

Cinco isolados presumivelmente pertencentes a Salmonella spp., após observação da 

morfologia, coloração de Gram e pesquisa de oxidase, foram confirmados, usando galerias 

bioquímicas API 20E (BioMérieux 20100) interpretadas com o programa informático 

APILAB identification (BioMérieux). Adicionalmente, os isolados com padrão bioquímico 

compatível com Salmonella spp. foram confirmados serologicamente usando antisoro 

polivalente para Salmonella (Difco 2264-42-2) sugerido por (Andrews e Hammack 1998). 

 

IV.2.3. Tratamento de dados 

 

Foram determinados os valores de ocorrência dos vários microrganismos nos 

diferentes pontos de amostragem. 

Foi efectuada Análise Multifactorial de Correspondências (AMC), utilizando o 

programa XLSTAT (versão 7.5.2.)(Anónimo, 2004), aos dados obtidos na pesquisa de S. 

aureus, C. perfringens e, Salmonella spp nos diferentes pontos de amostragem das quatro 

linhas de fabrico da alheira (n=896), visando estudar as relações existentes entre as 

diferentes variáveis em estudo.  

A AMC é uma aplicação da análise de componentes principais a dados nominais, 

permitindo concentrar num pequeno número de planos (definidos por eixos factoriais), a 

informação contida num número mais vasto de variáveis, mantendo o máximo da 

informação inicial, e permitindo descobrir possíveis relações entre variáveis num espaço 

multidimensional. Refira-se que este tipo de metodologia se trata de uma técnica 

exploratória e não confirmatória (Escofier e Pagès, 1998; Pestana e Gageiro, 2003).  

Foram calculados os valores de chi-quadrado e respectiva significância, utilizando o 

programa de estatística XLSTAT (versão 7.5.2.) (Anónimo, 2004), relativos aos valores de 

ocorrência dos microrganismos pesquisados (S. aureus, C. perfringens, Salmonella spp.) 

nos vários pontos de amostragem em função do lote, da indústria de proveniência e da 

dimensão desta.  
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IV. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

IV.3.1. Levantamento da tecnologia de fabrico e análise das linhas de fabrico  

 

Da análise dos formulários de inquérito foi confirmada a existência de uniformidade 

na tecnologia de fabrico da alheira nas quatro indústrias, sendo seguidos os procedimentos 

de fabrico descritos no capítulo I. 

A análise dos referidos formulários, complementada por informações obtidas durante 

o acompanhamento do fabrico sugere-nos contudo algumas reflexões que se passam a 

efectuar. 

- Origem das matérias-primas utilizadas: 

As indústrias I e II pertencem a unidades fabris com matadouro próprio, sendo que a 

carne de porco utilizada no fabrico dos produtos é de produção própria. As outras matérias-

primas e ingredientes (carnes de aves e especiarias), são adquiridas em fornecedores 

habituais. Nos lotes analisados observou-se a manutenção dos mesmos fornecedores de 

matérias-primas.  

Nas indústrias III e IV, pequenas unidades fabris produtoras apenas de alheira, a 

origem das matérias-primas pode ser muito variada, já que estas são adquiridas no mercado 

local, sendo o principal critério de escolha o menor preço. Nos lotes analisados verificou-

se uma frequente alteração de fornecedores. 

 

- Tempo de duração das fases de fabrico, e intervalo de tempo que decorre entre 

fases:  

Verificou-se grande homogeneidade destas características entre as indústrias de igual 

dimensão. As indústrias I e II, indústrias de maior dimensão, caracterizaram-se por 

apresentar tempos comparativamente superiores, o que face à temperatura a que o produto 

se encontra durante a sua manufactura e inexistência ao longo do fabrico de qualquer 

procedimento com efeito bacteriostático ou bactericida (excepto a cozedura das carnes, 

operação efectuada numa fase muito precoce do fabrico), poderá ter consequências no teor 

microbiológico apresentado pelo produto final.  



PARTE II 
CAPÍTULO IV. Identificação das fontes mais prováveis de contaminação de alheira por  

Staphylococcus aureus Clostridium perfringens e Salmonella spp. 
 

119 

No quadro IV.1., encontram-se referidas, entre outras informações, algumas 

particularidades das várias fases de fabrico da alheira das indústrias monitorizadas.  

 
Quadro IV.1. Particularidades das várias fases de fabrico da alheira nas indústrias monitorizadas. 

Referência ao número de manipuladores e escala de produção.  
 

 

Fase de produção 
 Indústria I e II * 

(tempo/ 
temperatura) 

 Indústria III e IV *
(tempo/ 

temperatura) 

 

Observações 

Preparação das carnes 
cozidas - incorporação 
na massa 

  

- 2 horas  

  

- 30 minutos 

  - Uso permanente de luvas na 
Indústria IV em todas as 
operações de manipulação. 

 

Amolecimento do pão 
na calda de cozedura das 
carnes - incorporação na 
massa. 

  

- 3-4 horas  

  

- 30 minutos 

  

Obtenção da massa - 
fase de enchimento e 
atadura 

 - Tempo variável 
entre a obtenção da 
massa e a operação 
de enchimento; 

- Temperatura da 
massa 30-40ºC. 

- O enchimento 
feito imediata-
mente após 
obtenção da 
massa;  

- Temperatura da 
massa de 35-40ºC. 

 - Na indústria I, foi observada a 
manutenção da massa pronta 
antes do enchimento durante 
uma hora à temperatura 
ambiente (temperatura da massa 
de 20-25ºC).  

 

Fase de fumagem 
/secagem  

 - Utilização de 
fumeiro tradicional 
2- 3 horas  

 - Utilização de 
fumeiro tradicional  
2- 3 horas  

 - O objectivo desta fase é a 
obtenção de “aroma a fumo” e 
cor dourada;  

- O produto permanece algumas 
horas à temperatura ambiente 
antes ou após a fumagem. 

 

Número de 
manipuladores  

  

6 a 8 manipuladores 

  

2 a 3 manipuladores 

 - Nas indústrias I e II os 
manipuladores da secção das 
Alheiras, executam várias 
tarefas na unidade fabril não 
relacionadas. 

Escala de produção  Em média 600 Kg/lote  Em média 130 Kg/lote   

* Indústrias I e II- Indústrias de grande dimensão; Indústrias III e IV- Indústrias de pequena dimensão. 
 

Da análise das unidades de fabrico verificou-se como seria de esperar, dado tratarem-

se de unidades licenciadas, o cumprimento das normas gerais de higiene previstas por lei e 

um esforço na implementação de boas práticas de fabrico. Verificou-se contudo durante o 

acompanhamento da produção, particularmente nas indústrias de maior dimensão (I e II), a 

existência com alguma frequência de cruzamento do produto em diferentes fases de 

produção, o que teoricamente possibilita a existência de contaminações cruzadas. O maior 

número de manipuladores assim como o facto de executarem na indústria tarefas diversas, 

aumenta também teoricamente o número possível de fontes de contaminação microbiana.  
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IV.3.2. Resultados das análises microbiológicas 

 

IV.3.2.1. Resultados da pesquisa de Staphylococcus aureus nos vários pontos de 

amostragem  

 

No quadro IV.2. apresentam-se os resultados da ocorrência de S. aureus nos vários 

pontos de amostragem nas quatro indústrias monitorizadas e significância das diferenças 

encontradas quando a ocorrência do microrganismo é comparada entre os quatro lotes 

monitorizados pelo teste de chi-quadrado (Anexo E.1.). Encontra-se ainda a referência ao 

valor de chi-quadrado e respectiva significância, quando a ocorrência de S. aureus é 

comparada entre indústrias e entre indústrias de diferentes dimensão.  

 
Quadro IV.2. Número de amostras positivas na pesquisa de S. aureus e significância das 

diferenças encontradas em função do lote de produção. Valores de chi-quadrado e 
respectiva significância em função da indústria e dimensão da indústria.  

 
 Dimensão 1a Dimensão 2 a   

Ponto de 
amostragem 
(n=16 )  

Indústria I   Indústria II  Indústria III  Indústria IV 

 

Total 
(n=64) 

 

 
 
Indústria 
(χ2)d 

 
 
Dimensão 
(χ2)d 

Água (WI) b  1 ns (d)  2 ns ---e 1 ns 4 
 

1ns 2,1ns

Tripa (T)  2 ns  5 * --- 1 ns 8 
 

5,1* 8 *

Pão (B)  1 ns  1 ns 1 ns --- 3 
 

0,4 ns 1 ns

Carne Porco(R)  6 ns  6 * 7 * 13 * 32 
 

4 * 8,5 *

Carne Ave(P)  3 ns  6 ns 7 * 12 ns 28 
 

6,3 * 10,7 *

Especiarias(E)  ---  1 ns --- --- 1 
 

1  ns 3 ns

Sup. Equip. (S)  ---  1 ns --- 1 ns 2 
 

0  ns 2,1 ns

Sup. Mesa (I)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Sup.Tanque(Q)  4 ns  --- --- --- 4 
 

4,3 * 12,8**

Sup. Mãos (M)  3 ns  5 ns --- 2 ns 10 
 

4,3 * 6,2 ns

Carne cozida(Z)  4 ns  10 ns --- 2 ns 16 
 

12 ** 18,7***

Massa (L)  2 ns  11 * 2 ns --- 14 
 

10,5** 25,3***

Água (WII) c  ---  --- 1 ns --- 1 
 

1  ns 3  ns

Alheira (H)  5 *  13 ns 1 ns 3 ns 22 
 

13,6*** 23 ***

 Total 
(n=224/Ind.) 

 31  61 19 35  
 

  

a Dimensão 1- Grande dimensão; Dimensão 2- Pequena dimensão; b WI (água de lavagem das tripas); c WII (água de 
lavar as alheira após enchimento); d níveis  de  significância  obtido  por  aplicação  do  teste  de χ2: *  p <0,05; ** p 
<0,01; ***  p <0,001; ns  p ≥0,05  ; e --- ausência do microrganismo.  
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Por análise do quadro IV.2. verifica-se serem as indústrias de maior dimensão 

(Dimensão 1), as que apresentaram um número significativamente superior de amostras de 

produto final contaminadas por S. aureus (χ2= 23; P < 0,001). Igual resultado é observado 

na ocorrência deste microrganismo em fases precoces do processamento como na fase de  

carne  cozida ( χ2= 18,7; P < 0,001) e  fase  de  massa  antes  do  enchimento  ( χ2 = 25,3;  

P < 0,001). Tal resultado poderá ser parcialmente atribuído ao facto de se tratarem de 

indústrias nas quais teoricamente existe mais oportunidades de contaminação do produto 

por S. aureus devido ao maior número de manipuladores e oportunidade de ocorrência de 

contaminação cruzada. Também as indústrias de maior dimensão se caracterizam por um 

tempo superior de processamento do produto, devido à existência de maiores tempos de 

espera entre as diferentes fases do processamento. Estes ocorrem a temperaturas propícias 

à multiplicação da generalidade dos microrganismos, o que aumentará a possibilidade do 

seu isolamento. 

Genericamente, observa-se que quando se compara a ocorrência de S. aureus nas 

quatro indústrias, em 8 dos 13 pontos de amostragem em que o microrganismo foi 

detectado se verificam diferenças significativas (P < 0,05), indicando que o valor da 

ocorrência do microrganismo nestes pontos das linhas de fabrico, é particular de cada 

indústria. As diferenças constatadas referem-se aos valores de ocorrência se S. aureus em 

algumas matérias-primas (tripa e carnes), observando-se contudo diferenças muito 

significativas (P < 0,01) nos valores de ocorrência do microrganismo nas fases do produto  

analisadas  ( carne  cozida  e  massa  antes  do  enchimento ),  e  altamente significativas  

(P < 0,001) na alheira.  

Esta análise é indicativa de que existem diferenças no padrão  de  contaminação  por  

S. aureus em função da indústria pelo que, a definição de qualquer medida de controlo 

deste microrganismo, deverá adequar-se a cada linha de fabrico em particular, devendo 

portanto colocar-se reservas a qualquer tipo generalização.  

Da observação do quadro IV.2. sobressai também o facto da ocorrência de S. aureus 

constituir um problema aparentemente grave na indústria II na qual 81% das alheiras 

analisadas se encontravam contaminadas. Refira-se ainda tratar-se da indústria na qual um 

maior número de pontos de amostragem rastreadas, concretamente 11 dos 14, 

apresentaram resultado positivo na pesquisa de S. aureus, indicando portanto uma 
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distribuição generalizada do microrganismo nesta linha de produção. Estes resultados são 

concordantes com os encontrados no capítulo anterior do trabalho (capítulo III.). 

 

Observou-se ainda que, apesar de cada indústria ter um padrão de ocorrência de S. 

aureus particular, são detectadas poucas diferenças relacionadas com a ocorrência deste 

microrganismo nos vários pontos de amostragem dentro de cada indústria (comparando o 

valor de ocorrência do microrganismo nos quatro lotes de fabrico). Na indústria I apenas 

foram detectadas diferenças significativas na ocorrência de S. aureus nas alheiras acabadas 

(χ2= 7,9; P < 0,05);  na  indústria  II  no  ponto  de  amostragem  tripa  (χ2= 7,9; P < 0,05), 

carne  de porco  (χ2= 9,6; P < 0,05) e massa  das  alheiras  antes do  enchimento  (χ2= 12,  

P < 0,05); na indústria III somente nas carnes cruas (χ2= 8,8; P < 0,05) e por fim na 

indústria IV apenas na carne de porco (χ2= 11; P < 0,05) (Anexo E).  

Parece-nos importante destacar o facto de 71% dos pontos de amostragem em que 

foram observadas diferenças significativas (P < 0,05) serem referentes a matérias-primas, 

revelando a arbitrariedade de contaminação que pode estar associada a estes pontos de 

amostragem. Nos outros pontos de onde S. aureus foi isolado, quando comparamos os 

valores de ocorrência deste microrganismo não foram observadas diferenças significativas 

(P ≥ 0,05), sugerindo uma tendência para a existência de um padrão de contaminação 

dentro de cada indústria. Esta tendência facilitará uma posterior definição de medidas de 

controlo de S. aureus a instituir em cada indústria. 

 

Ainda analisando o quadro IV.2. destaca-se a diversidade de pontos de amostragem, 

nos quais se incluem matérias-primas várias, superfícies de contacto e produto em 

diferentes fases de fabrico, nos quais S. aureus foi isolado. Este resultado encontra-se de 

acordo com o pressuposto de que S. aureus se trata de um microrganismos ubiquitário, 

capaz de se multiplicar e desenvolver em variados nichos ambientais (Clements e Foster, 

1999; Bezirtzoglou et al., 2000).  

Constata-se a elevada frequência com que as amostras de carnes cruas se encontram 

contaminadas, apresentando as amostras provenientes de uma das indústrias monitorizadas, 

percentagens de contaminação de 75% e 81% (Indústria IV). As carnes são alimentos 
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frequentemente contaminados por S. aureus, tendo sido já referidos como veículos da toxi-

infecção de Staphylococcus (Giletto e Fyffe, 1998). 

Como em trabalho de (Normanno et al., 2005), foram rastreadas várias superfícies de 

contacto na indústria apresentaram resultados positivos na pesquisa de S. aureus. Dentre 

estas destacam-se as superfícies palmares, apresentando um valor de ocorrência 

comparativamente mais levado. Ora, a pele do homem e dos animais de sangue quente é 

considerada como o principal habitat de Staphylococcus (Bezirtzoglou et al., 2000; Soriano 

et al., 2002), sendo por conseguinte a presença deste microrganismos nos alimentos 

encarada frequentemente como um indicador de deficiências de carácter higiénico, 

particularmente associado às operações de manipulação (Sokari e Anozie, 1990; Bennett e 

Lancette, 1998; Inghan et al., 2000; Candlish et al., 2001; González-Miret et al., 2001; 

Aycicek et al., 2005). O valor de ocorrência encontrado pode contudo estar subestimado, 

quer devido ao facto de apenas alguns manipuladores serem rastreados em cada lote de 

produção monitorizado, podendo os resultados obtidos não reflectirem o real estado de 

contaminação dos manipuladores, como também tal como foi demonstrado em trabalho de 

(Hatakka et al., 2000), nem sempre a execução de zaragatoas palmares constitui a forma 

mais apropriada para detectar portadores de S. aureus. Este microrganismo tem sido 

frequentemente isolado das vias respiratórias superiores de indivíduos saudáveis (20-50%), 

(Bezirtzoglou et al., 2000; Soriano et al., 2002), desempenhando portanto estas, um papel 

como reservatório e fonte de infecção por este microrganismo.  

 

Dada a especial forma de fabrico deste produto, na qual as carnes são cozidas durante 

algum tempo, procedimento que inactiva S. aureus previamente existente, a presença de S. 

aureus na carne cozida é resultado de uma contaminação após cozedura provavelmente 

resultante do contacto com superfícies contaminadas. 

Refira-se que apesar de referências a variabilidade de valores–D em função de 

diferentes estirpes de S. aureus sendo a maior diferença observada de 0,6 - 2,55 minutos a 

56ºC, o que se verifica é que S. aureus se trata de um microrganismo bastante sensível a 

temperaturas acima de 46ºC (Bergdoll, 1989).  

O facto da carne após cozedura ser desfiada manualmente, é pois sugestivo da 

associação da ocorrência de microrganismos não resistentes ao calor nesta fase do 

processamento, com a operação de manipulação.  
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A simples análise da ocorrência de S. aureus nos diferentes pontos das linhas de 

fabrico monitorizadas, é indicativa de que a presença deste microrganismo na alheira pode 

ser o resultado quer da utilização de matérias-primas contaminadas, que directamente (tripa 

e especiarias), ou indirectamente através de contaminação cruzada utilizando como veículo 

superfícies várias que contaminam a alheira em diferentes fases de fabrico, quer 

directamente através das mãos de manipuladores portadores.  

Tal como em trabalho de (Lawrence e Gilmour, 1995), o isolamento de S. aureus 

disperso por vários pontos ao longo de todas as fases de fabrico do produto, parece ser 

indicativo da possibilidade de existir uma contínua contaminação do produto, ao longo da 

sua manufactura, assim como da possibilidade de ocorrência de contaminações cruzadas 

com o ambiente. Também o aumento verificado no valor da ocorrência de S. aureus entre 

as amostras provenientes das primeiras fases de fabrico (Carne cozida), e as amostras de 

produto final (Alheira), pode ser interpretada como reflexo de um acréscimo de 

contaminação ao longo das operações de fabrico. Não devemos contudo colocar de parte a 

possibilidade de tal facto poder ser devido à multiplicação microbiana que torna detectável 

contaminações até então abaixo do limite de detecção do método utilizado na pesquisa de 

S. aureus.  

Na medida que a análise global dos dados, face à ocorrência disseminada de S. 

aureus no ambiente de processamento da alheira, apresenta algumas dificuldades de 

interpretação, procedeu-se à análise dos dados por Análise Multifactorial de 

Correspondência. Com esta abordagem pretende-se obter uma visão abrangente dos dados 

objectivando conhecer o relacionamento global entre as variáveis em estudo.  

 

Numa primeira fase, o cálculo foi efectuado com os dados referentes aos 13 pontos 

de amostragem nos quais a pesquisa de S. aureus obteve um resultado positivo. Optou-se 

por considerar somente os dois primeiros planos, dada a possibilidade de se poder fazer 

uma interpretação dos resultados no espaço tridimensional, deixar de ser clara quando o 

número de planos aumenta.  

Com as 13 variáveis, os dois primeiros planos explicam apenas cerca de 38% da 

inércia total dos dados, pelo que se optou por eliminar do cálculo as variáveis pouco 

importantes para a explicação da relação em estudo (Anexo E.2.).  
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Assim, desenhou-se uma nova solução, eliminando progressivamente as variáveis 

que apresentavam contribuições relativas menores, ou seja, que apresentavam uma baixa 

correlação com o conjunto dos 3 factores considerados (variáveis com reduzidos valores de 

Qualidade2), permanecendo na solução final 6 variáveis que explicam, através dos 3 

factores considerados, cerca de 73% da inércia total.  

No quadro IV.3 encontram-se sumariadas as principais características da solução de 

AMC para as 6 variáveis consideradas.  

 
Quadro IV.3. Solução da AMC aplicada aos dados de ocorrência de S. aureus, considerando as 6 

variáveis que melhor se relacionam com os 3 factores retidos para análise.  
 

 Factor F1  Factor F2  Factor F3   

Variáveis 

 

Categorias  Cont% Cos2  Cont% Cos2  Cont% Cos2  

 

Q 
Tripa (T) 0  1,40 0,22  2,28 0,26  3,31 0,27  0,74 

 1  9,83   15,96   23,19    

Carne porco(R) 0  0,10 0,00  24,61 0,69  0,05 0,00  0,70 

 1  0,10   24,61   0,05    

Carne ave (P) 0  0,57 0,03  8,12 0,26  24,91 0,57  0,85 

 1  0,73   10,43   32,03    

Carne cozida (Z) 0  5,75 0,45  2,54 0,14  3,46 0,14  0,73 

 1  17,24   7,60   10,39    

Massa (L) 0  7,59 0.64  0,87 0,52  0,01 0,00  0,68 

 1  24,82   2,85   0,02    

Alheira (H) 0  10,95 0,62  0,04 0,00  0,88 0,03  0,65 

 1  20,90   0,08   1,69    

Valores próprios   0,327   0,234   0,167    

% Inércia 
acumulada 

  32,65   56,02   72,67    

Cont.- Contribuição relativa; Cos2 - coseno 2 ; Q- Qualidade de representação; F1, F2 e F3 – factores retidos para análise. 

 

A projecção das variáveis e das observações no espaço definido pelos três factores 

em estudo encontram-se apresentadas na figura IV.2. (a., b.) e IV.3. (a., b.) 

respectivamente.  

 

                                                 
2 Qualidade: medida estatística que traduz a qualidade de representação das variáveis na dimensões criadas 
pela AMC.  
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Legenda: H- Alheira; Z- carne cozida; P- carne de ave ; R- carne de porco; T- tripa, L- massa da alheira.  

 
 
Figura IV.2. Projecção das 6 variáveis em estudo, e respectivas categorias, nos planos definidas 

pelos factores F1 e F2 (a) e pelos factores F1 e F3 (b).  
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Legenda: I, II, III, IV – indicação da indústria correspondente a cada observação (4 indústrias).  

 
Figura IV.3. Projecção das observações nos planos definidas pelos factores F1 e F2 (a) e pelos 

factores F1 e F3 (b).  

 

Os dois primeiros factores retidos para análise (F1 e F2) sintetizada 56% da inércia 

total dos dados.  
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Tendo em conta as contribuições relativas de cada variável (quadro IV.3.), verifica-

se que o factor F1 é principalmente definido pela presença de S. aureus na Carne cozida 

(Z), Massa (L) e Alheira (H). A projecção destas variáveis no espaço (figura IV.2.a. e b.) é 

indicativa de que a ocorrência de S. aureus na alheira se encontra relacionada com a sua 

ocorrência na carne cozida e massa. Também, a posição ocupada pela presença de S. 

aureus na tripa (T-1) evidencia uma relação de associação com a presença deste 

microrganismo na alheira.  

Por observação da figura IV.3.a. e b., verifica-se que as relações de associação 

referidas foram determinadas por várias observações efectuadas na indústria II, indústria 

que se destaca das demais por apresentar valores de ocorrência de S. aureus 

comparativamente superiores.  

Ainda por análise da projecção das variáveis neste eixo factorial, figura IV.3.a. e b., 

se pode observar que a ocorrência de S. aureus na alheira não está aparentemente 

relacionada com a sua ocorrência nas carnes frescas (P e R) utilizadas na sua manufactura. 

Tratam-se de variáveis que ocupam posições opostas relativamente ao eixo factorial F1, o 

que é indicativo da existência de uma relação de oposição entre elas. Esta relação de 

oposição foi determinada por observações provenientes de várias das indústrias em estudo 

(figura IV.3.a).  

Os factores F2 e F3 são principalmente definidos pelas variáveis Carnes (P e R) e 

Tripa (T). A variável Alheira (H) apresenta uma contribuição relativa muito reduzida para 

a definição destes factores (quadro IV.3.). Em termos gráficos verifica-se que a sua 

projecção se encontra muito próxima da origem, pelo que se torna difícil inferir nestes 

eixos factoriais sobre o relacionamento desta variável com outras.  

Com base em aspectos relacionados com a ecologia de S. aureus seria de esperar a 

constatação de uma relação de associação entre a ocorrência do microrganismo nas 

superfícies palmares rastreadas e a ocorrência deste microrganismo na alheira. Contudo na 

solução de AMC encontrada, que explica 73% da inércia total dos dados, a variável que 

representava a presença ou ausência de S. aureus nas superfícies palmares dos 

manipuladores foi eliminada do cálculo dado apresentar uma fraca Qualidade de 

representação nos planos considerados (Anexo E.2.).  

Os resultados obtidos na AMC indicaram contudo uma forte relação de associação 

entre a ocorrência de S. aureus na alheira e na carne cozida, o que face às reflexões 
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anteriormente efectuadas, sugestivas de uma relação provável entre a contaminação da 

carne cozida e a operação de manipulação, nos levam a equacionar, apesar de que de uma 

forma indirecta, tal relação de associação.  

 

IV. 3.2.2. Resultados da pesquisa de Clostridium perfringens nos vários pontos 

de amostragem  

 

No  quadro  IV.4.  encontram-se  representados   os resultados  da   ocorrência   de  

C. perfringens nos vários pontos de amostragem nas quatro indústrias monitorizadas e 

significância das diferenças encontradas quando a ocorrência do microrganismo é 

comparada entre os lotes pelo teste de chi-quadrado (Anexo E.1.). Encontra-se ainda 

referido  o  valor  de  chi-quadrado e respectiva  significância,  quando  a  ocorrência  de  

C. perfringens é comparada entre indústrias e entre indústrias de diferentes dimensão.  

 

Quadro IV.4. Número, de amostras positivas na pesquisa de C. perfringens, e significância das 
diferenças encontradas em função do lote de produção. Valores de chi-quadrado e 
respectiva significância em função da indústria e dimensão da indústria.  

 
 Dimensão 1a Dimensão 2 a   

Ponto de 
amostragem 
(n=16 )  Indústria I   Indústria II Indústria III Indústria IV 

Total 

(n=64)  

 
Indústria 
(χ2)d 

 

Dimensão

(χ2)d

Água (WI) b  ---  3 ns ---d --- 3 
 

3,1ns 9,4 *

Tripa (T)  2 ns  --- 2 ns 4 ns 8 
 

2,3ns 4,6 ns

Pão (B)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Carne Porco(R)  1 ns  1 ns 1 ns --- 3 
 

0,6ns 1ns

Carne Ave(P)  1 ns  --- --- --- 1 
 

1ns 3 ns

Especiarias(E)  ---  1 ns --- --- 1 
 

1 ns 3 ns

Sup. Equip. (S)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Sup. Mesa (I)  1 ns  --- --- --- 1 
 1 ns 3 ns

Sup.Tanque(Q)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Sup. Mãos(M)  ---  --- --- 1 ns 1 
 

1 ns 3 ns

Carne cozida(Z)  ---  --- 1 ns --- 1 
 

1 ns 3 ns

Massa (L)  1 ns  6 ns --- 1 ns 8 
 

5,1 * 12,6 *

Água (WII) c  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Alheira (H)  4 ns  8 ns 1 ns --- 13 
 

11,7 ** 15 **

 Total (n=224)  10  19 5 6  
 

  
a Dim 1- Grande dimensão; Dim 2- Pequena dimensão; b WI (água de lavagem das tripas); c WII (água de lavar a alheira 
após enchimento); d níveis  de  significância  obtido  por  aplicação  do  teste  de χ2: *  p <0,05; ** p <0,01; ***  p 
<0,001; ns  p ≥0,05  ; e --- ausência do microrganismo.  



PARTE II 
CAPÍTULO IV. Identificação das fontes mais prováveis de contaminação de alheira por  

Staphylococcus aureus Clostridium perfringens e Salmonella spp. 
 

130 

 

Mais uma vez se verifica, serem as indústrias de maior dimensão as que apresentam 

valores de ocorrência de contaminação dos produtos finais significativamente superiores 

(χ2= 15; P < 0,01) quanto comparados com os apresentados pelas indústrias de pequena 

dimensão. As indústrias I e II apresentaram respectivamente 25% e 50% das alheiras 

analisadas contaminadas por C. perfringens.  

A observação de diferenças significativas nos valores de ocorrência deste 

microrganismo entre indústrias de diferente dimensão, são já visíveis antes da fase do 

produto acabado, mais propriamente na fase massa da alheira (χ2= 12,6; P < 0,05). Quando 

se comparam os valores de ocorrência de C. perfringens nos vários pontos de amostragem 

entre indústrias, são de igual forma detectadas diferenças significativas no produto na fase 

de massa e no produto acabado (χ2=5,1; P < 0,05 e χ2=11,7; P < 0,01 respectivamente).  

Estes resultados poderão ser explicados pela existência durante o processamento de 

alheira, em algumas das indústrias, da conjugação de condições tempo/temperatura 

propícias para a multiplicação de C. perfringens o que justificará a maior frequência de 

isolamento deste microrganismo. Refira-se que C. perfringens se trata de um 

microrganismo que se multiplica numa ampla gama de temperaturas, de 15 a 50ºC, e se 

caracteriza por apresentar um dos mais pequenos tempos de geração conhecidos para uma 

bactéria (Labbe 1989).  

Relativamente à ocorrência de C. perfringens dentro de cada indústria constata-se 

pelo contrário a existência de um padrão constante de contaminação, revelado pela total 

ausência de diferenças significativas (P ≥ 0,05) quando os valores de ocorrência do 

microrganismo nos vários pontos de amostragem são comparados entre os lotes analisados 

(quadro IV.4.).  

 

Ainda por análise do quadro IV.4. verifica-se que a baixa frequência de 

contaminação observada, aliada com à dispersão de locais onde C. perfringens foi isolado, 

não permite concluir acerca das fontes e vias de contaminação utilizadas por este 

microrganismo na contaminação do produto final. 

Pode-se contudo referir que, com excepção do produto final, a tripa e a massa da 

alheira antes do enchimento se tratam dos pontos de amostragem onde o microrganismo 
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ocorreu com maior frequência. Desta análise se pode equacionar que apesar da tripa poder 

representar um veículo de C. perfringens para a alheira, o que é corroborado pelo aumento 

do número de amostras contaminadas após enchimento, existem outras formas de 

contaminação. Estes resultados encontram-se em concordância com a constatação de que 

C. perfringens se trata de um microrganismos ubiquitário, isolado frequentemente de 

fontes ambientais variadas para além do intestino do homem e de animais (McClane, 

1997).  

Dado a escassez de informações que a simples observação dos dados nos oferece 

procedeu-se à sua interpretação utilizando Análise Multifactorial de Correspondência com 

o objectivo de melhor conhecer o relacionamento entre as variáveis em estudo.  

 

Numa primeira fase, o cálculo foi efectuado com as 10 pontos de amostragem nos 

quais a pesquisa de C. perfringens obteve resultado positivo. Foram também considerados 

somente os dois primeiros planos, com o objectivo de possibilitar a interpretação dos 

resultados no espaço tridimensional.  

Verificou-se contudo que com esta abordagem, os dois primeiros planos explicavam 

apenas 48 % da inércia total dos dados, pelo que se optou por eliminar do cálculo variáveis 

com contribuições relativas baixas para a explicação da relação em estudo (Anexo E.3.).  

Na solução final permaneceram 7 variáveis que explicam através dos 3 factores 

considerados, cerca de 67% da inércia total. Refira-se que a variável “Alheira,” apesar de 

apresentar uma contribuição relativa muito baixa para a definição dos planos considerados, 

não foi eliminada do cálculo dado os objectivos do trabalho.  

 

No quadro IV.5 encontram-se sumariadas as principais características da solução de 

AMC para as 7 variáveis consideradas.  
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Quadro IV.5. Solução da AMC aplicada aos dados de ocorrência de C. perfringens, considerando 

as 7 variáveis que melhor se relacionam com os 3 eixos factoriais retidos para 
análise.  

 
 Factor F1  Factor F2  Factor F3   

Variáveis 

 

Categorias  Cont% Cos2  Cont% Cos2  Cont% Cos2  

 

Q 
Água/tripas (WI) 0  1,33 0,53  0,32 0,10  0,33 0,09  0,72 

 1  26,99   6,50   6,78    

Tripa (T)) 0  0,95 0,14  0,06 0,07  5,08 0,54  0,68 

 1  6,65   0,42   35,57    

Carne porco (R) 0  0,45 0,18  1,87 0,61  0,01 0,00  0,79 

 1  9,14   38,05   0,19    

Especiarias (E) 0  0,42 0,49  0,12 0,12  0,14 0,12  0,73 

   26,14   7,52   8,98    

Sup. da Mesa (I)   0,04 0,04  0,03 0,03  0,66 0,55  0,62 

 1  2,29   1,63   41,32    

Carne cozida (Z) 0  0,10 0.12  0,87 0,66  0,01 0,01  0,78 

 1  6,02   42,11   0,55    

Alheira (H) 0  3,96 0,36  0,01 0,00  0,01 0,03  0,37 

 1  15,52   0,57   0,31    

Valores próprios   0,265   0,219   0,188    

% Inércia 
acumulada 

  26,50   48,37   67,16    

 Cont.- Contribuição relativa; Cos2 - coseno 2 ; Q- Qualidade de representação; F1, F2 e F3 – factores retidos para análise. 

 

 

 

A projecção das variáveis e observações no espaço definido pelos dois planos em 

estudo encontra-se representada nas figuras IV.4. (a,b) e IV.5. (a,b). 
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Legenda: Z  carne cozida; R carne de porco; I superfície das mesas; T tripas; H Alheira; WI água de lavar as tripas; E 

especiarias; * Coordenadas nos  planos retidos  para análise das variáveis: Z  ( F1  -2,67; F2  +6,42;  F3  -0,67); 
E ( F1  + 5,57; F  +2,71; F3  +2,75); I ( F1  -1,64; F2  -1,26; F3  +5,89). 

 

Figura IV.4. Projecção das 7 variáveis em estudo, e respectivas categorias, nas dimensões 
definidas pelos eixos factoriais F1 e F2 (a) e pelos eixos factoriais F1 e F3 (b).  
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Legenda: I, II, III, IV – indicação da indústria correspondente a cada observação (4 indústrias).  

 
Figura IV.5. Projecção das observações nas dimensões definidas pelos eixos factoriais F1 e F2 (a) 

e pelos eixos factoriais F1 e F3 (b).  

 

A figura IV.4.a., sintetiza 48% da inércia total dos dados, e nela estão representadas 

as variáveis em estudo em função dos eixos factoriais F1 e F2.  

Tendo em conta as contribuições relativas das diferentes variáveis (quadro IV.5.), 

verifica-se que o factor F1 é definido predominantemente pelas variáveis Especiarias (E), 

Água de lavar as tripas (WI) e Alheira (H). A posição ocupada pela presença de C. 

perfringens em relação ao eixo factorial F1 (figura IV.4.a. e b.) é indicativa da existência 
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de uma relação de associação entre elas. A presença de C. perfringens nas alheiras parece 

pois estar relacionada com a ocorrência do microrganismo nas especiarias e/ou nas tripas 

utilizadas na manufactura do produto. Refira-se que o ponto de amostragem água de lavar 

as tripas (WI), é revelador do estado de contaminação das tripas, uma vez que esta água 

contacta com a totalidade das tripas utilizadas.  

Por análise das figuras IV.5.a e b, verifica-se que esta relação de associação é 

determinada por observações efectuadas apenas na indústria II, indústria na qual a 

ocorrência de C. perfringens foi comparativamente superior.  

As tripas utilizadas na manufactura das alheiras são tripas salgadas frescas, tento sido 

já referida o isolamento de espécies de Clostridium (e seus esporos) neste tipo de amostras 

(Houben 2005). Os elementos do género Clostridium tratam-se de microrganismos 

ubiquitários na natureza, contudo vários autores referem a presença frequente de clostridia 

no intestino do homem e animais vivos (Tschirdewahn et al., 1991; Songer, 1996; Song et 

al., 2002). É possível que este microrganismo persista nas tripas naturais depois das 

operações de limpeza. Quando agentes como nitrito, sal e outros agentes capazes de 

diminuir o pH e actividade da água são usados simultaneamente, e se recorre a 

temperaturas de refrigeração é possível prevenir a multiplicação de clostridia, contudo 

quando estes agentes não são usados a níveis adequados e são utilizadas temperaturas 

abusivas durante o armazenamento das tripas, a presença de clostridia nas tripas pode 

representar um problema (Houben, 2005). 

 

O eixo factorial F2 é definido quase exclusivamente pelas variáveis Carne de porco 

(R) e Carne cozida (Z) (Quadro IV.5.), sugerindo a projecção destas variáveis no espaço 

uma relação de associação entre elas (figura IV.4.a.). Tal relação de associação é 

determinada apenas por uma observação proveniente da indústria III (figura IV.5. a.).  

A ocorrência de microrganismos patogénicos em alimentos tratados pelo calor 

poderá justificar-se quer pela sobrevivência destes ao tratamento térmico (esporulados) 

como devido a acções de contaminação após o tratamento (Insausti et al., 2001).  

C. perfringens trata-se de um microrganismos esporulado, apresentando os esporos 

características de resistência ao tratamento térmico que dependem não só de factores de 

ordem genética mas também ambientais. Relativamente aos factores ambientais está 

referida a resistência de esporos de C. perfringens à fervura durante uma hora ou mais 
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desde que, os esporos se encontre num meio considerado protectivo como um caldo de 

carne (Labbe, 1989). Pode-se portanto admitir que esporos de C. perfringens possam 

escapar ao tratamento de cozedura das carnes durante a manufactura da alheira o que 

justificaria a relação de associação verificada.  

O plano F3 detém já uma muito pequena percentagem da inércia total dos dados 

(19%), sendo definido principalmente pela presença de C. perfringens na Tripa (T) e na 

Superfície das mesa de trabalho (I). A posição ocupada por estas variáveis no espaço, 

traduz uma relação de associação entre elas, o que nos poderia levar a pensar existir uma 

relação entre o estado de contaminação das tripas e presença de C. perfringens na 

superfície das mesas de trabalho. O facto desta relação ter sido determinada apenas por 

uma observação (figura IV.5.b.), reflecte contudo a fragilidade da relação referida.  

A variável Alheira (H) tem uma muito pequena contribuição para a definição dos 

factores F2 e F3. Em termos gráficos, verifica-se que a sua projecção se encontra muito 

próxima da origem destes, não se distinguindo do comportamento médio. Não é possível 

portanto explicar o relacionamento desta variável com as outras recorrendo à análise destes 

eixos factoriais.  

 

IV. 3.2.3. Resultados da pesquisa de Salmonella spp. nos vários pontos de 

amostragem  

 

No quadro IV.6. encontram-se representados os resultados da ocorrência de 

Salmonella spp. nos vários pontos de amostragem nas quatro indústrias monitorizadas e 

significância das diferenças encontradas quando a ocorrência do microrganismo é 

comparada entre quatro lotes monitorizados, pelo teste de chi-quadrado (Anexo E.1.). 

Encontra-se ainda referido o valor de chi-quadrado e respectiva significância, quando a 

ocorrência de Salmonella spp. é comparada entre indústrias e entre indústrias de diferentes 

dimensão.  

Da análise do quadro IV.6. constata-se que Salmonella spp foi isolado apenas em 

alheiras produzidas nas indústrias classificadas como sendo de maior dimensão, 

observando-se por conseguinte diferenças significativas (P<0,05) quando o valor de 

ocorrência é comparado entre indústrias de diferente dimensão. Esta diferença deixa 
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contudo de existir quando a ocorrência de Salmonella spp. nas alheiras é comparada entre 

indústrias.  

 

Quadro IV.6. Número, de amostras positivas na pesquisa de Salmonella spp., e significância das 
diferenças encontradas em função do lote de produção. Valores de chi-quadrado e 
respectiva significância em função da indústria e dimensão da indústria.  

 
 Dimensão 1a Dimensão 2 a   

Ponto de 
amostragem 
(n=16 )  Indústria I   Indústria II Indústria III Indústria IV 

Total 
(n=64)  

 
Indústria 
(χ2)c 

 

Dimensão

(χ2)c

Água (WI) b  1 ns (c)  2 ns ---e --- 3 
 

3,1ns 3,8 ns

Tripa (T)  7 ns  --- --- --- 7 
 

7,9 * 23,6 ***

Pão (B)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Carne Porco(R)  2 ns  --- --- 8 ns 10 
 

4,3  * 20,4 ***

Carne Ave(P)  ---  --- --- 7 * 7 
 

7,9 * 23,6 ***

Especiarias(E)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Sup. Equip. (S)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Sup. Mesa (I)  1 ns  --- --- --- 1 
 1 ns 

3 ns

Sup.Tanque(Q)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Sup. Mãos(M)  1 ns  --- --- --- 1 
 

1 ns 3 ns

Carne cozida(Z)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Massa (L)  ---  --- --- --- --- 
 

--- ---

Água (WII) c  1 ns  --- --- --- 1 
 

1 ns 3 ns

Alheira (H)  3 ns  2 ns --- --- 5 
 

6,6 ns 6,6 *

 Total (n=224)  16  4 --- 15  
 

  
a Dim 1- Grande dimensão; Dim 2- Pequena dimensão; b WI (água de lavagem das tripas); c WII (água de lavar a alheira 
após enchimento); d níveis  de  significância  obtido  por  aplicação  do  teste  de χ2: *  p <0,05; ** p <0,01; ***  p 
<0,001; ns  p ≥0,05  ; e --- ausência do microrganismo.  

 

Constata-se a existência de diferenças altamente significativas ou significativas 

(P<0,001 e P<0,05) nos valores de ocorrência de Salmonella spp. nas matérias-primas 

(carnes e tripa) quando indústrias de diferente dimensão ou diferentes indústrias são 

comparadas. Este resultado é indicativo de que os valores de ocorrência de Salmonella spp. 

nas matérias-primas são particulares de cada indústria, o que é provavelmente influenciado 

pelas diferente origem das mesmas.  

Observou-se ainda que as indústrias apresentam um padrão de contaminação 

constante revelado pela ausência de diferenças significativas (P≥0,05) quando os valores 
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de ocorrência de Salmonella spp. são comparados entre pontos de amostragem de 

diferentes lotes (quadro IV.6.).  

A única excepção verificada refere-se à ocorrência de Salmonella spp. na carne de 

ave utilizada na indústria IV (χ2= 8,8; P<0,05), podendo justificar-se as diferenças 

observadas por se tratar de uma indústria que varia frequentemente de fornecedores de 

matérias-primas, ou então devido à arbitrariedade que pode estar associada ao estado de 

contaminação da matéria-prima.  

Analisando a ocorrência de Salmonella spp. nos vários pontos de amostragem 

efectuados (quadro IV.6.), e tendo em conta que na maioria dos casos a presença de este 

microrganismo tem uma origem fecal, sendo os animais contaminados o seu principal 

reservatório (Sousa 2000), verifica-se que a ocorrência deste microrganismo no produto 

final (H), parece relacionada com a sua ocorrência nas amostras de tripa (T) e amostras 

relacionadas (água de lavar as tripas -WI). Tal suposição baseia-se no facto de que apenas 

nas indústrias onde o microrganismo foi isolado neste tipo de amostras o foi também no 

produto final.  

Refira-se que as tripas utilizadas na manufactura das alheiras são tripas salgadas 

frescas. Trabalhos efectuados com tripas salgadas com sal cristalino (NaCl) entre 10 a 

50%, e armazenadas durante 21 dias provaram virtualmente que Salmonella spp. existente 

era eliminada (Gabis e Selliker, 1974 citado por Houben, 2005). Contudo em outro 

trabalho de Schweigmann e Seeger, 1988 citado por Houben, 2005), foi isolada Salmonella 

spp. em tripa salgada com 23% de sal.  

Assim parece possível que por insuficiente teor em sal e/ou tempo de tratamento 

tripas salgadas possam veicular Salmonella spp. previamente existente (Houben, 2005).  

Ao contrário do que o que acontece com as tripas, parece existir uma aparente 

ausência de relação entre a ocorrência de Salmonella spp. na matéria prima carne fresca (R 

e P) e a ocorrência deste microrganismos no produto final. Na indústria IV observou-se 

uma elevada ocorrência de amostras de carne contaminadas por Salmonella spp., e uma 

total ausência deste microrganismo no produto final.  

Efectuou-se Análise Multifactorial de Correspondência dos dados, com o objectivo 

de verificar se as reflexões efectuadas são corroboradas pela aplicação desta metodologia 

de análise de dados. 
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Numa primeira fase, o cálculo foi efectuado com as 8 variáveis nas quais a pesquisa 

de Salmonella spp. foi positiva (Anexo E.4.), verificando-se que com esta abordagem dos 

dados os dois primeiros planos explicavam apenas cerca de 50,9 % da inércia total dos 

dados, pelo que se optou por eliminar do cálculo variáveis pouco importantes para a 

explicação da relação em estudo. Assim, desenhou-se uma nova solução, permanecendo na 

solução final 5 variáveis que explicam através dos dois planos considerados, cerca de 

79,6% da inércia total dos dados. 

No quadro IV.7 encontram-se representadas as principais características da solução 

de AMC para as 5 variáveis consideradas.  

 

Quadro IV.7. Solução da AMC aplicada aos dados de ocorrência de Salmonella spp., 
considerando as 5 variáveis que melhor se relacionam com os 3 eixos factoriais 
retidos para análise.  

 Factor F1  Factor F2  Factor F3   

Variáveis 

 

Categorias  Cont% Cos2  Cont% Cos2  Cont% Cos2  

 

Q 
Tripa (T)) 0  3,98 0,14  1,64 0,07  0,01 0,54  0,68 

 1  32,42   13,36   0,09    

Carne porco (R) 0  1,63 0,18  6,59 0,61  0,08 0,00  0,79 

 1  8,77   35,59   0,46    

Carne de ave (P) 0  2,09 0,49  3,22 0,12  0,13 0,12  0,73 

 1  16,99   26,25   1,06    

Sup. da Mesa (I) 0  0,23 0,04  0,07 0,03  0,89 0,55  0,62 

 1  14,31   4,66   56,25    

Alheira (H) 0  1,84 0,36  0,81 0,00  3,85 0,03  0,37 

 1  17,75   7,80   37,17    

Valores próprios   0,224   0,263   0,210    

% Inércia 
acumulada 

  32,37   58,63   79,6    

Legenda: Cont.- Contribuição relativa; Cos2 - coseno 2 ; Q- Qualidade de representação; F1, F2 e F3 – factores retidos 
para análise. 

 

A projecção das variáveis e observações no espaço definido pelos dois planos em 

estudo encontra-se representada na figura IV.6. (a, b) e IV.7. (a, b). 
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Legenda: P carne de ave; R carne de porco; H Alheira; T tripa; I superfície das mesas; * Coordenadas nos planos 

retidos para análise da variável I ( F1  +3,85; F2  +1,98; F3  +6,14). 
 
 

Figura IV.6. Projecção das 5 variáveis em estudo, e respectivas categorias, nas dimensões 
definidas pelos factores F1 e F2 (a) e pelos factores F1 e F3 (b).  
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Legenda: I, II, III, IV – indicação da indústria correspondente a cada observação (4 indústrias).  

 
Figura IV.7. Projecção das observações definidas pelos factores F1 e F2 (a) e pelos factores F1 e 

F3 (b).  

 

Na figura IV.6.a., que sintetiza 58,7% da inércia total dos dados, estão representas as 

variáveis em estudo em função dos factores F1 e F2.  

Tendo em conta as contribuições relativas das diferentes variáveis (quadro IV.7.), 

verifica-se que este plano é definido predominantemente pela presença de Salmonella spp. 
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das variáveis Tripa (T) e Alheira (H). A proximidade destas categorias no eixo factorial F1 

é revelador da relação de associação entre ambas (figura IV.6.a.). A ocorrência de 

Salmonella na alheira está pois relacionada com a sua presença na tripa. Esta relação de 

associação foi determinada por observações efectuadas em ambas as indústrias onde 

Salmonella foi isolada do produto acabado, concretamente indústria I e II (figura IV.7.a.), 

o que denota a robustez desta relação de associação. 

Apesar de não ser este o eixo factorial de eleição para a interpretação da projecção 

gráfica das outras variáveis em estudo, esta parece-nos contudo oportuna face ao objectivo 

do trabalho. Assim, verifica-se que a ocorrência de Salmonella spp. nas carnes (R e P), e a 

ocorrência do microrganismo no produto final se encontram em lados oposto do eixo 

factorial F1. Existe portanto uma aparente relação de oposição entre estas variáveis. A 

ocorrência de Salmonella spp. na alheira não parece portanto ser determinada pela 

presença do microrganismo nestas matérias-primas.  

O eixo factorial F3 detém ainda 20,97% da inércia total dos dados, e é nele onde as 

contribuições relativa das variáveis, Alheira (H) e Superfície das mesas (I) se encontram 

melhor representadas. O afastamento entre as suas categorias, assim como o facto das suas 

projecções se encontrarem em lados diferentes do eixo factorial referido revela a existência 

de uma relação de oposição (figura IV.6.b.), indicativa portanto de que a ocorrência de 

Salmonella spp. nas amostras de alheira em nada parecem ter sido determinadas pela 

ocorrência do microrganismos nas superfícies das mesas de trabalho.  
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IV.4. CONCLUSÕES  

 

Tal como tem sido regra ao longo da execução deste trabalho, foram as alheiras 

produzidos nas indústrias de maior dimensão as que apresentaram valores de ocorrência 

mais elevados de S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp.. De forma geral, foram 

também encontradas diferenças significativas no padrão de contaminação observado nas 

quatro linhas de fabrico monitorizadas. Estes resultados poderão ser parcialmente 

atribuídos ao facto de existir em algumas das indústrias uma maior oportunidade de 

contaminação cruzada do produto, assim como condições propícias à multiplicação dos 

microrganismos, devido à comparativamente maior duração do tempo de processamento 

do produto.  

Caracterizando-se o padrão de contaminação pelos microrganismos pesquisados por 

particularidades próprias a cada indústria, a eventual planificação de medida de controlo 

destes microrganismos deverá adequar-se a cada linha de fabrico em particular, colocando-

se as devidas reservas a qualquer hipótese de generalização.  

Verificou-se contudo em cada linha de fabrico, uma tendência para a homogeneidade 

no tipo de contaminação observada, indicando que as linhas de fabrico monitorizadas 

apresentam um padrão constante de contaminação por S. aureus, C. perfringens e 

Salmonella spp.. A constatação desta tendência poderá facilitar uma posterior definição de 

estratégias de controlo destes microrganismos nas linhas de fabrico estudadas.  

 

Relativamente à identificação nas linhas de fabrico monitorizadas da origem 

provável dos microrganismos pesquisados, a análise dos valores de ocorrência dos 

microrganismos em 14 pontos de amostragem permite-nos conclui que:  

A ocorrência de S. aureus na alheira parece estar particularmente associada à 

ocorrência deste microrganismo na carne cozida e desfiada e massa da alheira. Dado que a 

ocorrência de S. aureus na carne cozida está relacionada com a operação de manipulação, 

poderá relacionar-se a ocorrência do microrganismo na alheira à referida operação. 

Demonstrou-se também que a tripa parece constituir uma origem provável de S. aureus na 

contaminação deste produto. Pelo contrário, apesar da frequente presença de S. aureus nas 
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carnes utilizadas na manufactura de alheira, a presença deste microrganismo nas carnes 

não foi determinante na ocorrência de S. aureus na alheira.  

 

A ocorrência de C. perfringens na alheira parece ser determinada pela ocorrência do 

microrganismo nas tripas utilizadas no seu enchimento e especiarias utilizadas como 

condimentos representando estas portanto as origem possível do microrganismo. 

 

Em relação a Salmonella spp. a utilização de tripas contaminadas parece ser o factor 

determinante na ocorrência de Salmonella spp. na alheira. A utilização de carnes frescas 

contaminadas assim como o estado de contaminação das superfícies não foi determinante 

na ocorrência do microrganismo no produto final, o que é indicativo que as contaminações 

cruzadas não parecem constituir a forma mais importante de contaminação da alheira por 

este microrganismo.  

 

 

 

 



CAPÍTULO V

Aplicação de metodologia de tipificação molecular a
isolados de Staphylococcus aureus e Salmonella spp.





PARTE II 
CAPÍTULO V. Aplicação de metodologia de tipificação molecular a isolados de 

Staphylococcus aureus e Salmonella spp.  

147 

V.1. INTRODUÇÃO 

 

São muito diversos os métodos de tipificação aplicados em estudos de epidemiologia 

microbiana. Os métodos praticados há mais tempo designados frequentemente como 

“convencionais”, incluem o estudo das características morfológicas e bioquímicas das 

estirpes, o estudo da susceptibilidade a um conjunto alargado de agentes com propriedades 

antimicrobianas, a serologia ou o estudo da sensibilidade a um conjunto de bacteriófagos 

específicos.  

 

Em estudos epidemiológicos de Staphylococcus aureus vários métodos foram 

vastamente experimentados, refira-se a tipificação com base no enzima coagulase (coagulase 

typing) (Zen-yoji et al., 1962; Ushioda et al., 1976), na capacidade de produção e 

características de enterotoxinas (enterotoxin typing) (Igarashi et al., 1985) e a fagotipificação 

(Blair e Williams, 1961) autores citados por (Suzuki et al., 1999). Estes métodos contudo têm 

limitações. A tipificação em função da enzima coagulase e das enterotoxinas são 

inapropriadas e muito limitadas em termos de uma classificação detalhada, e a fagotipificação 

requer o acesso a reagentes especiais e execução de muito testes.  

As associações epidemiológicas de estirpes de Salmonella spp. eram tradicionalmente 

baseadas em características fenotípicas determinadas, serotipificação ou fagotipificação. Estes 

métodos para além de custos elevados demonstraram ser insuficientemente discriminatativos 

(Hilton e Penn, 1998a), e por vezes inapropriadas para diferenciação de estirpes e clones 

bacterianos (Hilton e Penn, 1998b). Mais recentemente, desenvolveram-se métodos mais 

discriminativos, incluindo o estudo plasmídico, a análise de perfis de restrição enzimática do 

DNA plasmídico ou cromossómico e vários outros métodos moleculares capazes, de estudar 

aprofundadamente enzimas, polipéptidos, ácidos gordos e DNA cromossómico.  

Os métodos que avaliam o polimorfismos do DNA cromossómico são apontados como 

a melhor opção em estudos de tipificação de bactérias especialmente de bactérias patogénicas. 

Nos últimos anos, várias estratégias baseadas em Polimerase Chain Reaction (PCR) têm 

vindo a desenvolver-se e a ser aplicadas com êxito na discriminação de estirpes de 

microrganismos patogénicos (Struelens, 1998). 
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As técnicas baseadas em PCR destacam-se pela simplicidade, rapidez de execução e 

baixo custo. São ainda referidas como vantagens adicionais, uma relativa facilidade na 

interpretação de resultados, um bom poder discriminante (Destro et al., 1996), e uma 

extraordinária sensibilidade (Eisenstein, 1990).  

Têm sido metodologias aplicadas com êxito na caracterização microbiana (Farber e 

Addison, 1994; Kerr et al., 1995; Haynes et al., 1995; Jacquet et al., 1995), em vários estudos 

epidemiológicos, com o objectivo do estabelecimento de relações genéticas entre isolados 

provenientes de casos clínicos (Lipman et al., 1995; Nishimuri et al., 1997; Wong et al., 

1999; Schmink et al., 2001; Antonio e Hillier, 2003), amostras alimentares (Giesendorf et al., 

1993; Niederhauser et al., 1994; Mitsuda et al., 1998; Franciosa et al., 1998; Farber et al., 

2000; Johnson et al., 2001; Harvey et al., 2004; Pinto et al., 2005), amostras ambientais (Fadl 

et al., 1995; Hernandez et al., 1995; Hilton et al., 1997b; Hudson et al., 2000), ou 

simplesmente na comparação de estirpes, como reflectem trabalhos de outros autores (Silva, 

Jr. et al., 1994; Hilton et al., 1996; Barbier et al., 1996; Jersek et al., 1996; Kerouanton et al., 

1996; Jersek et al., 1999; Meyer et al., 1999; Hopkins e Hilton, 2001; Radu et al., 2001). 

As metodologias de tipificação molecular aplicadas a microrganismos têm sido 

extensivamente utilizadas em estudos epidemiológicos clássicos com objectivos que incluem 

desde o estudo da genética das populações microbianas; estudo da patogenia e historia das 

infecções; vigilância das doenças infecciosas ou a investigação e controlo de surtos de doença 

(Struelens e Members of the European Study Group on Epidemiological Markers, 1996). A 

tipificação molecular pode também contribuir em estratégias de vigilância epidemiológica, a 

na avaliação e controlo de medidas instituídas, através da avaliação da prevalência a todo o 

momento e avaliação da circulação de clones epidémicos numa população infectada 

(Struelens, 1998). 

A utilização de métodos de tipificação molecular aplicados na indústria de alimentos 

com o objectivo de produzir informação útil para a implementação de estratégias de controlo 

da qualidade microbiológica de alimentos específicos, apesar de ser uma estratégia 

equacionada, tem sido comparativamente menos explorada.  

Trabalhos de vários autores (Lawrence e Gilmour, 1995; Destro et al., 1996; van der 

Vossen e Hofstra, 1996; Rorvik et al., 2000; Aguado et al., 2001; Peccio et al., 2003), têm 

demonstrado contudo, que as metodologias de tipificação molecular são uma importante ajuda 
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na determinação das fonte(s) e via(s) de contaminação de alimentos por microrganismos 

determinados.  

No presente trabalho, aplicaram-se métodos de tipificação baseados em PCR a isolados 

bacterianos de Staphylococcus aureus e Salmonella spp., obtidos em vários pontos da linha de 

fabrico de um produto cárneo (alheira). As escolha da metodologia PCR utilizada, Random 

Amplification of Polymorphic DNA (RAPD) e Repetitive Element PCR (rep-PCR), teve como 

base a sua possível aplicabilidade no futuro a nível do tecido empresarial, dado tratarem-se de 

métodos de relativa facilidade de execução e interpretação.  

Como objectivo do trabalho, pretendia-se obter informações relativas a fontes de 

contaminação e vias utilizadas por estas bactérias para a contaminação do produto referido. 

Tal reflexão terá como base, o princípio de que, uma maior proximidade existente entre 

isolados (maior similaridade dos seus genótipos), reflecte o facto destes serem provenientes 

da mesma célula ancestral, tratando-se de isolados clonally related, supostamente de clones, e 

portanto pertencentes à mesma cadeia de transmissão (Eisenstein,1990; Struelens, 1998).  

Ao serem analisados isolados provenientes de quatro diferentes indústrias e diferentes 

lotes de produção, pretende-se ainda, fazer uma avaliação da diversidade genética associada à 

proveniência dos isolados, dada a diversidade genotípica existente dentro de uma população 

de microrganismos patogénicos da mesma espécie, assim como, eventual detecção de estirpes 

endémicas nos ambientes de laboração. 
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V.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

V.2.1. Estrutura do trabalho  

 

Confirmação de espécie por técnica PCR específica dos isolados de S. aureus e 

Salmonella spp. obtidos em vários pontos das linhas de produção de alheira de quatro 

diferentes indústrias. Estes isolados foram obtidos utilizando técnicas de isolamento e 

identificação clássicas (capítulo IV.).  

Aplicação de Random Amplified Polymorophic DNA (RAPD) e Repetitive-Element 

PCR, (rep-PCR), utilizando vários primers, num pequeno grupo de isolados, com o objectivo 

de escolher o(s) que melhores resultados nos oferecem face aos objectivos de tipificação do 

trabalho.  

Execução do trabalho de tipificação molecular utilizando a metodologia(s) escolhida 

nas colecções de S. aureus e Salmonella spp.. 

 

V.2.2. Origem e condições de conservação dos isolados 

 

Os isolados utilizados no presente trabalho foram obtidos em quatro indústrias 

produtoras de alheira, caracterizadas anteriormente (capítulo III.), sendo provenientes de 

quatro diferentes lotes de produção. Os isolados (85 de Salmonella spp. e 170 de 

Staphylococcus aureus), foram obtidos em vários pontos das linhas de fabrico da alheira. Os 

pontos de amostragem consistiram em amostras das matérias-primas, alheira em diferentes 

fases de produção e superfícies que contactam com a alheira durante o seu fabrico, como as 

superfícies das mesas de trabalho, equipamento e mãos dos manipuladores (capítulo IV.). 

Genericamente da mesma proveniência (ponto de amostragem) foram recolhidos mais do que 

um isolado.  

 

No quadro V.1. e V.2. encontra-se listados os isolados utilizados no presente trabalho 

bem como é referida a respectiva origem nas linhas de fabrico.  
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Quadro V.1. Descrição (designação e origem na linha de fabrico de alheira) dos 85 isolados de 

Salmonella spp. 
 

Designação do isolado 4 Referência à origem na linha de fabrico 
(código) 

I2WI1a;  
II1WI1a; II1WI1b; II1WI2a;  

 
Água utilizada para lavagem das tripas (WI) 

I1T1d; I1T1e; I1T2a; I2T1c; I2T1d; I2T2c; I2T2d; I2T4c; 
I2T4d; I4T1a; I4T1c; I4T1d; I4T4c;  

Tripas (T) 

I2R2c; I2R2e; I1R4a; I1R4b; I1R4c;  
IV1R1a; IV1R1b; IV1R1c; IV1R3a; IV1R3b; IV1R3c; 
IV1R4b; IV1R4c; IV1R4e; IV2R1b; IV2R1c; IV2R1e; 
IV2R4a; IV2R4c; IV2R4d; IV4R4e; IV4R2a; IV4R2b; 
IV4R2c; IV4R3a; IV4R3b; IV4R3c; IV4R4c; IV1R4a;  

 
 
 

Carne de porco (R) 

IV1P2b; IV1P2c; IV1P3a; IV1P3b; IV1P3c; IV2P2a; 
IV4P1a; IV4P1b; IV4P1c; IV4P2d; IV4P3a; IV4P3d; 
IV4P3e; IV4P4a IV4P4c; IV4P4d;  

Carne de ave de capoeira (P) 

I4I4a; I4I4b; I4I4c;  Superfície das mesas de trabalho (I) 

I2M3a; I2M3b; I2M3c;  Superfície das palmas das mãos dos 
manipuladores (M) 

I4WII3a; I4WII3b; I4WII3c; I4WII3d; I4WII3e;  Água utilizada para lavar as Alheiras (WII). 

I1H2b; I1H2d; I2H2d; I2H4a; I2H4b; I2H4c; I2H4d;  
II4H2b; II4H2c; II4H3b; II4H3c; II4H3d;  

Alheira pronta a ser enviada para o mercado 
(H) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Interpretação dos códigos dos isolados, através do exemplo:  

I2WI1a 

Legenda: I – Designação da indústria de origem (I, II, III e IV -  4 indústrias) 

2 – Lote de fabrico (4 lotes) 

WI – Designação do ponto de amostragem na linha de fabrico  

1a – Referência própria do isolado  
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Quadro V.2. Descrição (designação e origem na linha de fabrico da alheira) dos 170 isolados de S. 
aureus. 
Designação do isolado  Referência à origem na linha de fabrico (código) 

I3WI4a; I3WI4b;  
II2WI3c; II2WI3d;  

Água utilizada para lavagem das tripas (WI) 

I3T1a; I3T1c; 
II3T1a; II3T3b; II3T3e; II4T1a; II4T1b; II4T1c; II4T2b; II4T2c; 
II4T4a; II4T4b; 
IV1T4c;  

Tripas (T) 

II4B4a; II4B4b;  Pão (P) 

I2R2b; I2R2c; I2R4a; I2R4b; I3R1a; I3R2a; I3R4b; I4R1a; I4R4;  
II3R1a; II3R2a; II3R2b, II3R3a; II3R3c; II3R4a; II3R4c; 
III1R1a; III1R2a; III3R1a; III3R2c; III3R4a;  
IV1R4a; IV2R2a; IV2R4e; IV3R2c; IV3R4b; IV3R4c; IV4R1d; 
IV4R2a; IV4R3a 

 

Carne de porco (R) 

I2P1c; I2P2a; I2P2c; I4P2a; I4P4b; I4P2b;  
II2P1c; II2P1d; II3P2a; II3P2c; II3P3a; II4P2a; II4P2b; II4P3c; 
III1P2c; III2P3b; III3P1b; III3P2b; III3P4a; III4P4d;   
IV1P2b; IV2P1b; IV2P3a; IV3P2a; IV3P2b; IV3P3a; IV4P2; 
IV4P3c;  

 
 

Carne de ave de capoeira (P) 

II2E4c; II2E4d;  Mistura de condimentos (E) 

I4S3a;  
IV2S2b;  

Superfície de equipamento utilizado 
como misturadora e/ou enchedora (S) 

 

I1Q2c; I1Q3b; I2Q4a;  Superfície da face interna dos “carros de 
transporte” (Q). 

I4M2c; I4M4a;  
II1M1b; II1M1c; II1M3a; II2M1b; II3M2b; II3M2c; II3M3a; 
II3M3b; II3M3c; 
III3M3b;  
IV1M1a; IV1M1c; IV1M2a; IV1M2b; IV1M2c; 

 
 

Superfície das palmas das mãos dos 
manipuladores (M). 

I1Z1a; I1Z1b; I4Z1b;  
II1Z3a; II2Z2c; II2Z2g; II2Z3a; II2Z3c; II3Z2a; II3Z3a; II3Z3b; 
II3Z3c; II3Z4a; II3Z4b; 
IV1Z4c; IV2Z4a;  

 
 

Carnes cozidas e desfiadas (Z) 

II1L1b; II1L2c; II1L3c; II1L3e; II3L1d; II3L2a; II3L3a; II3L3b; 
II3L3c; II3L4c; II3L4c; II4L1b; II4L1c; II4L2b; II4L2c; II4L3b; 
II4L4a; II4L4b; II4L4c;  
III3L3b;  

 
 

Massa da Alheira antes da fase de enchimento 
(L) 

I2H3a; I2H3b; I2H3d; I2H4b; I4H1a; I4H1b; I4H2c; I4H3b;  
II1H1c; II1H4a; II1H4c; II2H2a, II2H2b; II2H3b; II2H3c; 
II2H3d; II3H1b; II3H1c; II3H2a; II3H2b; II3H3a; II3H3c;  
II3H4b; II3H4d; II4H1a; II4H1b; II4H1c; II4H2a; II4H2b; 
II4H4a; II4H4b; II4H4c;  
III2H4c;  

 
 

Alheira pronta a ser enviada para o mercado (H) 
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No seguimento dos procedimentos de isolamento e identificação de S. aureus e 

Salmonella spp. descritos no capítulo IV, procedeu-se à conservação das culturas em BHI 

suplementado com 15% de glicerol a uma temperatura de 80ºC negativos. 

Antes do trabalho de tipificação, as culturas conservadas foram repicadas duas vezes em 

meio líquido e a sua pureza confirmada por cultura em placa. Posteriormente procedeu-se à 

sua confirmação por metodologia PCR específica como se descreve seguidamente.  

 

V.2.3. Confirmação dos isolados por metodologia PCR específica de espécie 

 

A metodologia de PCR específica de espécie, utilizada na confirmação dos isolados de 

S. aureus foi a proposta em trabalho de (Martineau et al., 1998), que desenharam sonda 

específica baseada num fragmento de DNA cromossomico específico para S. aureus.  

Os isolados de Salmonella spp., foram confirmados pela metodologia sugerida por 

(Malorny et al., 2003), em cujo trabalho se demonstra as potencialidades da metodologia PCR 

utilizando os primers 139-141 descritos por (Rahn et al., 1992), que têm como alvo o gene 

invA do DNA cromossónico, na detecção de Salmonella spp.  

 

A confirmação dos isolados de S. aureus e Salmonella spp. foi efectuada a partir de 

culturas em placa de BPA e BGA respectivamente. Uma única colónia de cada isolado 

bacteriano, foi repicada e suspensa em 30µl de água destilada esterilizada. 5µl desta 

suspensão bacteriana foram adicionados à mistura PCR (segundo quadros V.3. e V.4.), para 

posterior reacção de amplificação.  

Como controlos positivos utilizaram-se colónias obtidas de estirpes de referência de 

colecções reconhecidas respectivamente Staphylococcus aureus ATCC 29213 e Salmonella 

typhimurium ATCC 14028 (Oxoid C1001C; C6000L).  

No quadro V.3. encontra-se sumariada a mix PCR efectuada para confirmação dos 

isolados de S. aureus. 
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Quadro V.3.Componentes da mistura PCR para confirmação de isolados de S. aureus.  

Reagentes Volume Concentração final 
Água destilada esterilizada (pH 7,0) 14,2µl  
Tampão (10x) (200mM Tris-Hcl, ph 8.4, 
500m MKCl) (Invitrogen) 

2,5µl 1x 

MgCl2 25mM 2,5µl 2,5mM 
dNTP 10mM cada (desoxinucleotidos 
triphosphate) (Roche Biochemical); 

0,5µl 200µM (cada nucleótido) 

Primer Sa442-11 100µl 0,1µl 0,4µM 
Primer Sa442-22 100µl 0,1µl 0,4µM 
Platinum Taq DNA Polimerase (Promega) 0,1µl 0,5U 
Inóculo  5µl da suspensão bacteriana 
1 Primer Sa442-1 – 5’- AATCTTTGTCGGTACACGATATTCTTCACG-3’; 
2 Primer Sa442-2 – 5’- CGTAATGAGATTTCAGTAGATAATACAACA-3’. 

 

A reacção de PCR foi efectuada em Termociclador modelo iCyclerTM (Bio-Rad), 

segundo a descrição que se segue: desnaturação inicial efectuada a 96ºC por 3 min.; 30 ciclos 

constando de uma desnaturação a 95ºC por 1 s, aplicação da temperatura de annealing de 

55ºC por 30 s, extensão dos primers a 72ºC por 30 s; seguidos de uma extensão final a 72ºC 

durante 5 min e refrigeração a 4ºC.  

No quadro V.4. encontra-se sumariada a mix PCR efectuada para confirmação dos 

isolados de Salmonella spp. 

 

Quadro V.4. Componentes da mistura PCR para confirmação de isolados de Salmonella spp.  

Reagentes Volume Concentração final 
Água destilada esterilizada (pH 7,0) 14,5µl  
Tampão (10x) (200mM Tris-Hcl, (pH 8.4), 
500m MKCl) (Invitrogen) 

2,5µl 1x 

MgCl2 50mM 0,75µl 1,5mM 
dNTP 25mM cada (desoxinucleotidos 
triphosphate) (Roche Biochemical); 

0,2µl 200µM (cada nucleótido) 

Primer 1391 (50µM) 0,2µl 0,4µM 
Primer 1412 (50µM) 0,2µl 0,4µM 
vBSA (albumina sérica bovina) (10mg/ml) 2,5µl 1 µg/ µl 
Platinum Taq DNA Polimerase 
(Invitrigen) 

0,15µl 0,75U 

Inóculo  5µl da suspensão bacteriana 
1 Primer 139 - 5’- GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA-3’;  
 2 Primer 141 - 5’- TCATCGCACCGTCAAAGGAACC-3’.  
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Para confirmação dos isolados de Salmonella, a reacção de PCR foi efectuada num 

Termociclador modelo iCyclerTM (Bio-Rad), segundo a descrição que se segue: desnaturação 

inicial efectuada a 94ºC por 1 min.; 38 ciclos constando de uma desnaturação a 94ºC por 30 s, 

aplicação da temperatura de annealing de 64ºC por 30 s, extensão dos primers a 72ºC por 1 

min; seguidos de uma extensão final a 72ºC durante 5 min e refrigeração a 4ºC.  

Quando a amplificação por PCR finaliza, 1,5µl de tampão e carga (BlueJuice- 

Invitrogen) é adicionado ao produto da reacção PCR. Igual quantidade de tampão e carga é 

adicionada a um marcador (50 bp DNA Ladder - Invitrogen Life Technologies). 11µl do 

produto da reacção PCR e do marcador são submetidos a electroforese (5 v/cm durante 90 

minutos), em gel de agarose a 1,5% (Bio-Rad), contendo 0,5 µg de brometo de etídeo por ml 

(Sigma Chemical Co.), em tampão 0.5x Tris-acetato- EDTA corado de 0,1 µg/ml de brometo 

de etídeo.  

Um resultado positivo é revelado pela presença de fragmentos visível de peso molecular 

esperado (fragmento de 284 pb na metodologia de confirmação de Salmonella spp. e 108 pb 

na confirmação de S. aureus ). 

 

V.2.4. Tipificação molecular por métodos baseados em PCR 

 

Foram utilizadas as metodologias baseadas em PCR, denominadas Random Amplified of 

Polymorphic DNA (RAPD) e Repetitive-Element PCR (rep-PCR).  

A metodologia RAPD é baseada na utilização de primers de sequência aleatória e 

utilização de baixas condições de restringência. O rep-PCR consiste na utilização de primers 

que são sequências repetidas existentes no genoma bacteriano, são portanto primers dirigidos 

(de sequência complementar), usados sob condições de restringência mais elevada.  
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V.2.4.1. Obtenção de DNA a partir de culturas puras 

 

Uma única colónia dos isolados bacterianos puros foi repicada para meio de propagação 

TSB e incubada durante 8 horas a 37 ºC. Após incubação foi efectuada uma centrifugação a 

7.500 rpm durante 10 minutos. Do sedimento bacteriano obtido, foi extraído o DNA 

bacteriano utilizando Dneasy tissue kit (Quiagen, 69506) segundo instruções recomendadas. 

O procedimento de lise de bactérias de reacção Gram positiva ou Gram negativa é 

diferente tendo em conta as diferenças na parede celular dos dois grupos bacterianos. O Kit de 

extracção e purificação de DNA utilizado sugere diferentes procedimentos em conformidade.  

Adicionalmente, o procedimento de lise foi adaptado com o objectivo de melhorar a 

eficiência quanto à obtenção de DNA de S. aureus através da adição de enzimas ao tampão de 

lise (Pitcher et al., 1989; Tamarapu et al., 2001; van Belkum et al., 1993; Aymerich et al., 

2003). Foram adicionados as enzimas lisozima (Sigma, L7651), lisostafina (Sigma, L0761), e 

mutanolisina (Sigma, M9901), preparados segundo (Sambrook et al., 1989) em concentrações 

finais respectivamente de 5,05 µg/µl, 0,026 µg/µl e 5,05 µg/µl, ao pellet bacteriano no tampão 

de lise  

Após adição das enzimas procedeu-se à incubação a 37 ºC durante 30 minutos para 

assegurar a eficiência da lise, seguindo-se posteriormente o procedimento recomendado por 

Dneasy tissue kit (Quiagen, 69506) até à obtenção da suspensão de DNA. Esta foi 

quantificada e avaliada quanto à pureza por método de espectofotometria utilizando aparelho 

GeneQuant pro RNA/DNA Calculator (Amersham Pharmacia Biotech., 80-2109-99), que 

avalia a absorvância a 260 e 280 nm, utilizando uma cuvete de Quartzo (Microvolume cell - 

Amersham Pharmacia Biotech, 80-2103-68) (Sambrook et al., 1989). Efectuaram-se alíquotas 

com uma concentração de DNA de 1 µg/µl que foram congeladas a 20ºC negativos, para 

padronizar a posterior utilização do DNA nas reacções de PCR.  

 

V.2.4.2. Procedimento utilizado na escolha dos primers para trabalho de tipificação  

 

Como foi referido na definição da estrutura do trabalho, antes da tipificação dos 

isolados de S. aureus e Salmonella spp., foi efectuado um estudo preliminar utilizando 5 
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primers num número restrito de isolados. Quinze isolados de cada grupo foram escolhidos, 

tendo como critério tratarem-se de isolados provenientes de diferentes indústrias e de 

diferentes pontos de amostragem e portanto com probabilidade de serem representativos de 

diversidade genética existente (quadro V.5.). 

Pretendeu-se nesta fase do trabalho seleccionar o(s) primers para utilizar posteriormente 

na tipificação das colecções microbianas.  

 

Quadro V.5. Isolados utilizados para a selecção de primer(s). 

Indústria  Staphylococcus aureus Salmonella spp.  

I I2H3a; I4H3b; I2R2c; I4P2a; I4Z1b; I4M4a; I2T1c; I2T2c; I4T1e; I2R2e; I2H2b; I2H2a; I2H4c;  

II II1H1c; II3H2a; II3H1a; II3R1a; II3M3c; II3M3b II1W12a; II4H2c; II4H3b; 

III III1R1a  

IV IV1P2b; IV2R2a;  IV1R3c; IV4R3c, IV1P2a; IV4P4a; IV4P2d; 

 Staphylococcus aureus ATCC 29213 Salmonella Typhimurium ATCC 14028

 

O primer arbitrário utilizado na metodologia RAPD foi o denominado M13R2. Os 

pequenos elementos repetidos usados na metodologia rep- PCR foram os “Enterobacteria 

Repetitive Intergenic Consensus” (ERIC-PCR), que inicialmente foram definidos em 

Salmonella Tiphymurium e Escherichia coli (Lupski e Weinstock, 1992; Struelens, 1998) 

concretamente ERIC1R e ERIC 2, e sequências repetidas de DNA presentes em 

Streptococcus pneumonieae denominadas “Box elements” concretamente BOX1R e 

BOXA2R (Malathum et al., 1998).  

 

V.2.4.3. Reacções de PCR 

 

Em todas as reacções de PCR foram efectuados um controlo positivo e um controlo 

negativo. Como controlos positivos utilizaram-se alíquotas de DNA de estirpes de referência 

obtidas de colecções reconhecidas respectivamente Staphylococcus aureus ATCC 29213 e 

Salmonella typhimurium ATCC 14028 (Oxoid C1001C; C6000L). No controlo negativo a 
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alíquota de DNA foi substituído na mistura (mix) de PCR por 1µl de água destilada 

esterilizada.  

 

A mix PCR utilizada, consistindo em 25 µl de volume final, encontra-se seguidamente 

sumariada:  

- 2,5 µl de tampão (10x) (200mM Tris-Hcl, ph 8,4, 500m MKCl) (Invitrogen); 

- 1,5 mM de MgCl2  para o primer M13R2 e 3,5 mM de MgCl2 para os outros primers (Invitrogen); 

- 200 µM dNTP (desoxinucleotidos triphosphate)(Roche Molecular Biochemical); 

- 20 picomoles de primer (Tib Molbiol Syntheselabor); 

- 1 unidade /reacção de Taq DNA polymerase (Invitrogen, Taq DNA Polymerase); 

- 1 µl de DNA genómico (numa concentração de 1 µg/µl); 

- o remanescente dos 25 µl são completados com água destilada estéril ph 7,0. 

 

As reacções de PCR foram efectuadas num Termociclador modelo Perkin-Elmer Corp. 

2700 segundo a descrição que se segue: desnaturação inicial efectuada a 95ºC por 2 min; 40 

ciclos constando de uma desnaturação a 95ºC por 0,30 min, aplicação da temperatura de 

annealing escolhida em função do primer (quadro V.6.) por 1 min, extensão do primer a 72ºC 

por 1,30 min; seguidos de uma extensão final a 72ºC durante 5 min e refrigeração a 4ºC.  

Parece-nos de maior importância referir a preocupação que sempre esteve presente na 

planificação e execução das técnicas laboratoriais no sentido de contribuir o mais possível 

para que as metodologias utilizadas obtivessem resultados reprodutíveis. Refira-se a 

utilização sempre que possível de uma única reacção de amplificação para todos os isolados a 

tipificar, o que foi conseguido na tipificação de Salmonella dado tratarem-se de apenas 85 

isolados. Nestes casos recorremos à utilização de placas de PCR com 96 poços sendo a 

reacção de PCR efectuada simultaneamente utilizando integralmente as mesmas condições e 

os mesmos reagentes.  

Nos procedimentos de tipificação de colecção de isolados de S. aureus todo o esforço 

foi também efectuado, preparando-se previamente e em simultâneo todos os reagentes e 

intervenientes da totalidade das reacções de PCR. 
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Quadro V.6. Características dos primers e temperaturas de annealing utilizadas. Referências específicas 

relativas à utilização destes primers na tipificação de S. aureus e Salmonella spp.  

 

 Primer Temperatura de 
annealing 

Sequencia (5’-3’) Referências 

RA
PD

  M13R2  
(20-bases) 

38ºC  5’-GGA AAC AGC TAT GAT CAT 
GA-3’ 

 

Nosso estudo 

 

ERIC 1R  
(22- bases) 

65ºC 5’-ATG TAA GCT CCT GGG GAT 
TCA C-3’ 

ER
IC

-P
C

R 

ERIC2  
(22- bases)  

68ºC 5’-AAG TAA GTA ACT GGG GTG 
AGC G-3’ 

a (van Belkum et al., 1993; van 
Belkum et al., 1994)    (Saulnier et al., 
1993);  (Kluytmans et al., 1998; 
Ahmed et al., 1998) ; (van Leeuwen et 
al., 1998)   ;(van Belkum et al., 1993; 
Kondoh et al., 2002; Kwon et al., 
2004);  

b (Versalovic et al., 1991) ;  (Van Lith 
e Aarts 1994; Beyer et al., 1998; 
Millemann et al., 2000; Johnson e 
Clabots 2000);  

BOXA2R  
(22-bases)  
 

65ºC 5’-ACG TGG TTT GAA GAG ATT 
TTG G-3’ 

BO
X-

PC
R 

 BOX1R  
(22- bases) 
 

68ºC 5’-CTA CGG CAA GGC GAC GCT 
GAC G-3’ 

 
b (Johnson e Clabots 2000). 

 a referência à utilização na tipificação de S. aureus ; b referência à utilização na tipificação de Salmonella spp..  

 

V.2.4.4. Electroforese em gel de agarose 

 

Os produtos resultantes da amplificação são separados de acordo com o peso molecular 

por electroforese em gel de agarose e os perfis em bandas são comparados.  

Quando a amplificação por PCR finaliza, 1,5µl de tampão de carga (BlueJuice- 

Invitrogen) é adicionado ao produto da reacção PCR e marcadores, e 11µl dessa mistura são 

submetidos a electroforese (em condições de mili- amperagem constante a 80 mA, durante 90 

minutos), em gel de agarose a 1,5% (Bio Rad) (contendo 0,001 µg de Brometo de etídio por 

ml) em Tampão 0.5x Tris-acetato- EDTA corado de 0,1 µg de Brometo de etídio por ml 

(Sigma Chemical Co.). 
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Em todos os géis de electroforese foi utilizado o marcador molecular 1- kb (Invitrogen 

Life Technologies) em 2 ou 3 poços, com o objectivo de facilitar a interpretação dos perfis 

obtidos. 

Os géis foram posteriormente visualizados sob luz ultravioleta e a imagem capturada 

por uma câmara de vídeo e armazenada como documento TIFF.  

 

V.2.5. Tratamento de dados 

 

Apesar dos perfis em bandas obtidos, na tipificação das colecções de isolados não serem 

de elevada complexidade de interpretação, devido ao elevado número de amostras os 

resultados foram analisados recorrendo ao programa Bio-profile (Version 99, Vilber 

Lourmat).  

A reprodutibilidade das metodologias foi avaliada em 10% dos isolados de S. aureus e 

15% de Salmonella spp. Estes foram testados em duplicado e a reprodutibilidade estimada 

com base no procedimento proposto por Hunter e Gaston (1988)e Hunter (1990).  

Os padrões, foram descritos numa matriz binária tendo em conta a presença ou ausência 

das bandas. O perfil de dados binários obtido para cada isolado, considerado para fins de 

cálculo como uma Unidade Taxonómica Operacional (OTU), (Sokal 1985) foi comparado por 

classificação hierárquica, utilizando como medida de similaridade o coeficiente de Dice. A 

aglomeração das OTUs foi realizada através do método da distância média não ponderada 

(UPGMA) e construído um dendograma com todos os isolados e estirpes de referência. No 

sentido de avaliar a fidelidade com que o dendograma representa a matriz de similaridades, 

foi calculado o coeficiente de correlação cofenética. Todos os cálculos foram realizados com 

o programa NTsysPC 2.1. (Rohlf, 2000). 

Considerou-se como limite para a formação de clusters um nível de similaridade de 

95%. Para fins de apresentação dos resultados, e para evitar a dispersão por isolados de 

importância relativa secundária, só foram definidos como clusters os grupos formados por 

pelo menos 3 isolados.  

Foi aplicado teste de chi-quadrado aos resultados obtidos na tipificação dos isolados, no 

sentido de averiguar se existe alguma relação de dependência entre o cluster a que os isolados 
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pertencem e a sua proveniência, concretamente indústria, ponto de amostragem e diferentes 

zonas definidas na linha de fabrico do produto. O nível de significância das diferenças foi 

avaliado e é apontado com a simbologia ns- não significativo; * P < 0,05 – diferenças 

significativas; **P < 0,01 – diferenças muito significativas; ***P < 0,001 – diferenças 

altamente significativas. 

 

V.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

V.3.1. Resultados da aplicação da metodologia de PCR específica de espécie 

 

A totalidade dos isolados de S. aureus foi confirmada pela metodologia PCR específica 

de espécie executada. No conjunto de isolados previamente identificados como Salmonella 

spp.., dois não foram confirmados pela metodologia PCR específica de espécie efectuada. O 

trabalho de tipificação foi efectuado apenas com os isolados confirmados.  

 

V.3.2. Escolha dos primers para trabalho de tipificação  

 

Nas figuras V.1.a., b., c., d., e., apresentam-se os perfis em bandas obtidos nas reacções 

de PCR efectuadas quando utilizados os cinco primers, respectivamente M13R2 através da 

metodologia RAPD e ERIC 1R; ERIC 2; BOX1R e BOXA 2R, a través da metodologia rep- 

PCR, na amplificação dos 15 isolados de S. aureus seleccionados para esta fase do trabalho e 

de S. aureus ATCC 29213.  

De entre os cinco primers experimentados optou-se por executar o trabalho de 

tipificação dos isolados de S. aureus com o primer M13R2 utilizando a metodologia RAPD. 

Tal escolha teve como justificação o facto deste primer ter gerado perfis com menor 

número de bandas ainda que apresentando um bom poder discriminativo. Refira-se ainda que 

a clareza dos perfis gerados é de particular importância na interpretação posterior dos 

resultados uma vez que diminui a subjectividade que poderá estar associada à mesma. A 

escolha de primers que originem perfis em bandas considerados de complexidade moderada 
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(o caso), é referida por (Tyler et al., 1997), como um factor que está habitualmente ligado ao 

aumento da reprodutibilidade dos métodos.  

Os primers ERIC 2, BOX 1R e BOXA 2R não foram escolhidos dado a complexidade 

dos padrões em bandas originados, com a constatação de múltiplas diferenças entre os 

isolados, cuja interpretação para além de complexa, teria provavelmente repercussões sobre a 

reprodutibilidade do método. O primer ERIC 1R não demonstrou apresentar qualquer 

capacidade discriminativa.  
 
 
 
a) M13R2 

 
 
c) ERIC 2 

 
 
e) BOXA 2R 

 

 
b) ERIC1R 

 
 
d) BOX 1R 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura V.1. Perfis obtidos na amplificação de 15 isolados de S. aureus e S. aureus ATCC 29213..
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As figuras V.2.a., b., c., d., e., representam os perfis em bandas obtidos nas reacções de 

PCR efectuadas quando utilizados os cinco primers, respectivamente M13R2; ERIC 1R; 

ERIC 2; BOX1R e BOXA 2R, na amplificação dos 15 isolados de Salmonella spp. 

seleccionados para esta fase do trabalho e Salmonella Tiphymurium ATCC 14028.  
 
 
a) M13R2 

 
 
 
b) ERIC 1R 

 
 
 
c) ERIC 2 

 
 
 

 
e) BOX1R 

 
 
 
d) BOXA 2R 

 
 
 
 
 

Figura V.2. Perfis obtidos na amplificação de 15 isolados de Salmonella spp. e Salmonella ATCC 
14028. 
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Optou-se por executar o trabalho de tipificação de Salmonella spp. utilizando a 

metodologia RAPD com primer M13R2 e rep-PCR utilizando ERIC 2. A metodologia RAPD 

utilizando o primer M13R2 foi escolhida devido á simplicidade e clareza dos perfis 

originados. Esta é uma razão referida em trabalho de (Martinez et al., 2003) como 

determinante na escolha dos primers para trabalhos de tipificação. Refira-se contudo uma 

aparente baixa capacidade discriminativa nos resultados obtidos. 

A escolha da metodologia rep-PCR utilizando o primer ERIC 2 teve como base não só a 

obtenção de um perfil de bandas a partir de todas os isolados, como a sua aparente boa 

capacidade discriminativa. Refira-se ainda que os perfis gerados com o primer ERIC 2 se 

caracterizam por apenas relativa complexidade, o que facilitará a posterior interpretação de 

resultados e contribuirá para a melhor reprodutibilidade do método. Este primer tem sido 

também utilizado para tipificar isolados de Salmonella por outros autores (Van Lith e Aarts, 

1994; Millemann et al., 2000; Johnson e Clabots, 2000).  

Os primers ERIC 1R, BOX 1 e BOX 2R (através da metodologia rep-PCR) não foram 

utilizados devido á observação de frequentes resultados nulos ou ambíguos na revelação do 

produto da amplificação, produção de poucas bandas ou perfis em bandas de leitura difícil. 

Estas características são referidas por (Martinez et al., 2003) como importantes na avaliação e 

escolha de primers para trabalhos de tipificação. 

 

V.3.3. Tipificação molecular dos isolados  

 

V.3.3.1. Tipificação de isolados de S. aureus 

 

Na figura V.3. encontram-se representados os clusters (assinalados pelas letras da 

coluna à direita) formados através da análise de perfis obtidos da amplificação por RAPD-

PCR utilizando o primer M13R2. O limite considerado para a formação de cluster ,um nível 

de similaridade de 95%, encontra-se assinalado pela linha vertical.  
 



PARTE II 
CAPÍTULO V. Aplicação de metodologia de tipificação molecular a isolados de 

Staphylococcus aureus e Salmonella spp.  

165 

Cluster

da  análise  dos  perfis  em  bandas
Figura V.3. Dendograma resultante
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O coeficiente de correlação cofenética (r) obtido nas condições referidas foi de r = 0,97, 

o que de acordo com (Rohlf, 2000), corresponde a uma muito boa representação da matriz de 

similaridade após aglomeração.  

A reprodutibilidade do método (R), proporção de isolados nos quais se obtêm iguais 

resultados em testes repetidos5, foi avaliada em 10% dos isolados tipificados. A repetição dos 

testes para avaliação desta característica da metodologia foi efectuada com alguns dias de 

intervalo, repetindo-se desta maneira todos os procedimentos da metodologia como é 

proposto por Hunter (1990) e Bosi et al., (1999). Foi encontrado um valor R = 1, o que é 

indicativo de que a metodologia de RAPD proposta é reprodutível (Vogel et al., 2001) e 

adequada para fins de tipificação (Struelens e Members of the European Study Group on 

Epidemiological Markers, 1996). 

Este resultado encontra-se em desacordo com trabalhos de autores que referem valores 

de baixa reprodutibilidade atribuídos a metodologia RAPD (van Leeuwen et al., 1996; 

Struelens e Members of the European Study Group on Epidemiological Markers, 1996; 

Wernars et al., 1996; Struelens, 1998; van der Zee et al., 1999; Tynkkynen et al., 1999; 

Stranden et al., 2003), e em concordância com trabalho de (Lin et al., 1996), que refere que a 

metodologia RAPD poderá tratar-se de uma metodologia poderosa, reprodutível e 

discriminativa sempre que os primers sejam adequadamente escolhidos.  

 

No quadro V.7.a. e V.7.b. são apresentados os isolados S. aureus tipificados (códigos), 

percentagem e número em função do cluster a que pertencem e da indústria de que são 

provenientes.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Reprodutibilidade  R= Nr / N , Nr – número de isolados do mesmo tipo em testes repetidos ; N- número de isolados que 

foram testados em duplicado. 



PARTE II 
CAPÍTULO V. Aplicação de metodologia de tipificação molecular a isolados de 

Staphylococcus aureus e Salmonella spp.  

167 

Quadro V.7.a. Isolados de S. aureus (código), e tipo de perfis (clusters) obtidos, utilizando a 
metodologia RAPD- PCR (primer M13R2), nas quatro indústrias 
monitorizadas. 

 

Indústria   
Cluster  

 
RAPD  

I (36) 
 

II (94) 
 

III (14) 
 

IV (26) 
A I1Q2c; I1Q3b; I1Z1a; 

I1Z1b;  
II1L3c ; II1L3e; --- --- 

B I2H3a;  

I4M4a;  

II1H4a ; II1H4c ; II1L1b ; 

II2H2a ;  II2H2b ; II2H3b ; II2H3c; 
II2E4c ; II2E4d ; II2M1b ; II2P1c ; 
II2P1d ; II2WI3c ; II2WI3d ; 
II2Z3a ;  

II3H2a ; II3H4b ; II3P2a ; II3P2c ; 
II3R1a ; II3R2a ; II3R2b ; II3Z2a ; 
II3Z3b ;  

II4H2a ; II4H4b ; II4H4c ; II4L2c ; 
II4L4a ; II4L4b ; II4L4c ; II4T1a ; 
II4T1b ; II4T1c ; II4T2c ; II4T4a ; 
II4T4b ;  

III2P3b ;  

II3P1b ; III3P2b ; 
III3P4a ; 

IV2R2a ; IV4R2a ; 
IV4R3a ;  

C --- II1H1c ; II1M1b ; II1M1c ; --- --- 

 
D 

I4H2c; I4H3b; I4M2c; 
I4Z1b; 

II1L2c ; II1M3a ;  

II4H2b ; II4H4a ; II4L1b ; II4T2b ; 

--- IV1T4c ;  

IV2P1b ;  

IV3R4c ; 

E I2P1c; I2P2a; I2P2b; --- III1P2c  ;  

--- 

 
F 

 I2H3d; I2Q4a; 

 I4P2a; I4P4b; I4S3a; 

II3H1b ; II3H1c ; II3H2b ; II3H3a ; 
II3L3a ; II3L3c ; II3L4c ; II3L4c ; 
II3M2b ; II3M2b ; II3M2c ; 
II3M3b ; II3M3c ; II3T1a ; II3T3b ; 
II3T3e ; II3Z3a ; II3Z4b ;  

II4H1c ; II4H1b; II4L1c ; II4L2b ; 
II4L2a ; II4P2b ; II4B4a ; 

III1R2a ; IV2P3a ; 

G I4P2b; II3L3b ;  

II4B4b ;  

--- IV1P2b ; 

 
H 

--- --- III3L3b ; III3M3b ; 
III3R1a ; III3R2c ; 

--- 

 
I 

 

--- 

 

--- 

--- IV1M1a ; IV1M1c ; 
IV1M2a ; IV1M2b ; 
IV1M2c ;  

IV2Z4a ; 

IV3P2a ; IV3P2b ; 
IV3R2c ; 

J --- II3R3a ; II3R3c ; II3R4a ; II3R4c ; III1R1a --- 

na I3R1a; I3R4b; I4R4; 
I3WI4a; I3WI4b; I2H3b; 
I2H4b; I2H1a ; I2R4b; 
I2R2b; I2R4a; I4H1b; 
I2R2a; I3R2a; I3T1a; 
I3T1c; I4R1a; 

II1Z3a ; II3H3c ; II3H4d ; II3L1d ; 
II3Z3c ; II3L2a ;  II3M3a ; II3Z4a ; 
II3P3a ; II2H3d ; II2Z3c ;II2Z2c ; 
II2Z2g ; II4H1a ; II4P3c ; 

III2H4c ; III3R4a ; 
III4P4d ; 

IV1R4a ; IV4P2 ; 
IV4P3c ; IV2S2b ; 
IV2R4e ; IV1Z4c ; 
IV3P3a ; IV2R4b ; 
IV4R1d ; 

na isolados não pertencentes aos clusters considerados (isolados com perfil único ou associados aos pares).  
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Quadro V.7.b. Percentagem (número) de isolados de S. aureus pertencentes a cada cluster 
considerado nas quatro indústrias monitorizadas. Valor de chi- quadrado (e nível de 
significância), resultante da relação de dependência existente entre o cluster a que os 
isolados pertencem e a indústria de proveniência.  

 

Indústria (nº de isolados)  
Cluster 

 
I (36) 

 
II (94) 

 
III (14) 

 
IV (26) 

 
 
Total (170) 

A 11(4) 2(2) 0 0 4(6) 
B 6(2) 39(37) 29(4) 12(3) 27(46) 
C 0 3(3) 0 0 2(3) 
D 11(4) 6(6) 0 12(3) 8(13) 
E 9(3) 0 7(1) 0 2(4) 
F 14(5) 27(25) 7(1) 4(1) 19(32) 
G 3(1) 2(2) 0 4(1) 2(4) 
H 0 0 29(4) 0 2(4) 
I 0 0 0 35(9) 5(9) 
J 0 4(4) 7(1) 0 3(5) 

na 47(17) 16(15) 21(3) 35(9) 26(44) 

χ2 = 148***     
na  isolados  não  pertencentes  aos  clusters  considerados  (isolados com perfil  único ou associados aos pares);  χ2 chi-
quadrado; *** nível de significância - altamente significativo (P < 0,001).  

 

A utilização primer M13R2 através da metodologia RAPD-PCR gerou a formação de 

42 diferentes perfis genéticos, tendo em consideração a presença ou ausência de 22 diferentes 

fragmentos.  

Considerando o nível de similaridade de 95%, distinguem-se 10 distintos clusters, não 

sendo incluídos contudo em qualquer destes clusters (44) 26% (44) dos isolados tipificados. 

Refira-se a predominância dos perfis em bandas representados pelo cluster B e F que incluem 

46% da totalidade dos isolados tipificados, tratando-se dos únicos clusters partilhados por 

isolados provenientes das quatro indústrias monitorizadas.  

Por aplicação do teste de chi-quadrado verificou-se a existência de uma relação 

altamente significativa (P < 0,001) entre a indústria de proveniência dos isolados e os clusters 

a que pertencem (quadro V.7.b.). Esta relação não será alheia ao facto dos clusters C , H e I 

serem constituído por isolados pertencentes respectiva e unicamente ás indústria II e III e IV, 

o que faz com que contribuam marcadamente para o valor de chi-quadrado (Anexo F.1.). 
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Em todas as indústrias se verificou a existência de isolados de S. aureus pertencentes a 

vários clusters (no mínimo 5 diferentes clusters). A indústria II é aquela que apresenta uma 

maior diversidade genética o que poderá não ser alheio ao facto de ser a indústria de 

proveniência de 55% da totalidade dos isolados de S. aureus tipificados.  

No quadro V.8. encontram-se representados os valores de ocorrência de isolados 

pertencentes aos vários clusters, em função da sua origem na linha de fabrico da alheira. 

Encontra-se ainda referido o valor de chi- quadrado (e nível de significância), resultante da 

relação de dependência existente entre o cluster a que os isolados pertencem e o ponto de 

amostragem de onde provêm.  

 
Quadro V.8. Percentagem (número) de isolados de S. aureus pertencentes a cada cluster provenientes 

dos vários pontos de amostragem na linha de fabrico da alheira.   
Ponto de amostragem* 

C
lu

st
er

 

 
WI (4) 

 
T (13) 

 
B (3) 

 
R (30) 

 
P (28) 

 
E (2) 

 
S (2) 

 
Q (3) 

 
M (16)

 
Z (16) 

 
L (20) 

 
H (33) 

Total 
(170) 

A 0 0 0 0 0 0 0 67(2) 0 13(2) 10(2) 0 4(6) 

B 50 (2) 46 (6) 0 20 (6) 29 (8) 100(2) 0 0 13 (2) 19 (3) 25 (5) 36(12) 27(46)

C 0 0 0 0 0 0 0 0 13 (2) 0 0 3  (1) 2 (3) 

D 0 15 

(2) 

0 3 (1) 4 (1) 0 0 0 13 

(2) 

6 (1) 10 

(2) 

12 

(4) 

8 

(13) 

E 0 0 0 0 14 (4) 0 0 0 0 0 0 0 2 (4) 

F 0 23 (3) 33 (1) 3 (1) 18 (5) 0 50 (1) 33 (1) 25 (4) 13 (2) 35 (7) 21 (7) 19(32)

G 0 0 33 (1) 0 7 (2) 0 0 0 0 0 5 (1) 3 (1) 2 (4) 

H 0 0 33 (1) 7 (2) 0 0 0 0 0 0 5 (1) 3 (1) 2 (4) 

I 0 0 0 3 (1) 7 (2) 0 0 0 31 (5) 6 (1) 0 0 5 (9) 

J 0 0 0 17 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (5) 

na 50 (2) 15 (2) 0 47(14) 21 (6) 0 50 (1) 0 6 (1) 44 (7) 10 (2) 27 (9) 26(44)

χ2 = 166*** 
           

* Origem dos isolados na linha de fabrico da Alheira: WI (água de lavar as tripas), T (tripas), B (pão); R (carne de porco), P 
(carne de ave), E (especiarias); S (superfície do equipamento); Q (superfície do tanque); M (mãos dos manipuladores), Z 
(carne cozida e desfiada); L (massa antes de encher); H (Alheiras acabadas); na: isolados não pertencentes aos clusters 
considerados (com perfil único ou associado aos pares); χ2 - chi-quadrado; *** nível de significância - altamente 
significativo (P < 0,001).  
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Pela análise do quadro V.8. verifica-se que o mesmo padrão genético (cluster), é 

observado em isolados provenientes de vários pontos na linha de fabrico. Contudo, por 

aplicação do teste de chi-quadrado verificou-se que o cluster a que os isolados pertencem não 

é independente do ponto de amostragem de proveniência (P < 0,001).  

Os clusters E e J incluindo isolados exclusivamente de carne de ave (P) e carne de 

porco (R) respectivamente, contribuem de forma marcada para a relação de dependência 

descrita (Anexo F.7.). Ainda relativamente aos clusters E e J ao tratarem-se de isolados 

provenientes em ambos os casos de mais do que uma indústria (quadro V.7.a. e V.7.b.), 

sugere-nos que estamos perante genótipos de S. aureus característicos de determinadas 

origem (carnes). Em trabalho de (Lam et al., 1995), foi também demonstrada a existência de 

uma relação entre o padrão genético apresentado pela mesma espécie microbiana em função 

da sua fonte de proveniência.  

De forma geral observa-se a existência de uma grande diversidade de padrões genéticos 

apresentados por isolados de S. aureus obtidos do mesmo ponto de amostragem monitorizado 

(quadro V.8.). Uma aparente excepção refere-se ao ponto de amostragem WI (água de lavar as 

tripas) no qual apenas foram tipificados 2 isolados (II2WI3c; II2WI3d) e ponto de amostragem 

E (especiarias) também com 2 isolados (II2E4c; II2E4d) (quadro V.7.a.). Contudo, em ambos os 

casos os isolados foram obtidos da mesma indústria / lote de produção e na mesma amostra 

pelo que seguramente se tratam de clones do mesmo isolado.  

 

Com o objectivo de facilitar a interpretação dos resultados e ainda da satisfação do 

objectivo primário do trabalho, a utilização de metodologia de tipificação por PCR para o 

conhecimento das principais fontes e vias de contaminação utilizadas por este S. aureus na 

contaminação da alheira, representámos no quadro V.9. a distribuição dos clusters obtidos, 

em função de três zonas definidas das unidades de fabrico de alheira. 

Para tal distribuímos os vários pontos de origem dos isolados tipificados (pontos de 

amostragem) em três zonas: a recepção e zona de preparação das matérias-primas; a zona de 

processamento e finalmente a zona dos produtos acabados. Este exercício foi efectuado de 

forma diferenciada para as três indústrias de proveniência dos isolados tipificados (quadro 

V.9.). 
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Quadro V.9. Distribuição dos clusters em função da zona de proveniência dos isolados e indústria 
(S. aureus). 

 

Zonas na linha de fabrico Ponto de * 
amostragem 

Indústria I 
(cluster)** 

Indústria II 
(cluster) 

Indústria III 
(cluster) 

Indústria  IV  
(cluster) 

Clusters / área 
de fabrico 

1 Zona de recepção de 
matérias-primas e 
condimentos 

WI; T;  

B; R; P; E; 

 

E; F; G;   

B; D; F; 

B; F; G; J;  

 

B; E; F; H; 
J; 

D 

B; D; F; I;  

B; D; F 

B; D; E; F; G; 
H; I; J;   

2 Zona de processamento S; Q,  

M;  

Z; 

L; 

A; F;   

B; C 

A; C 

 

B; C; D; F 

B; F;  

A; B; D; F; G;  

 

H; 

 

H; 

 

I;  

I;  

G;  

A; F;  

B; C; D; F; H, I; 

A; B; D; F; I;  

A; B; D; F; G; 
H; 

3 Zona de produto acabado 
(expedição) 

H; B; D; F;  B; C; D; F   B; C; D; F; 

* Origem dos isolados na linha de fabrico da alheira: WI (água de lavar as tripas), T (tripas), B (pão), R (carne de porco), P 
(carne de ave), E (condimentos); S (superfície dos equipamentos), M (mãos dos manipuladores), Z (carnes cozidas e 
desfiadas), L (massa antes do enchimento); H (Alheiras acabadas), ** Clusters (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J).  

 

Por aplicação do teste de chi-quadrado observou-se a existência de uma relação muito 

significativa entre o cluster a que os isolados pertencem e a zona de proveniência na linha de 

fabrico da alheira (Anexo F.3. e 4.). Para o valor de chi-quadrado obtido (χ2=39 P < 0,01) 

contribuíram principalmente os isolados pertencentes aos clusters E, J e A, devido a serem 

isolados obtidos apenas de uma das zonas definidas. 

Os isolados pertencentes aos clusters E e J como foi referido são originários 

exclusivamente de matérias-primas concretamente das carnes cruas (quadro V.7.a. e V.8.). No 

fabrico da alheira as carnes são cozidas antes da sua incorporação na massa. A única forma de 

um microrganismo sensível ao calor existente nas carnes frescas alcançar o produto final, será 

através de contaminações cruzadas nas quais as mãos dos manipuladores ou outras superfícies 

de contacto desempenham o papel de veículos. O facto de não terem sido identificados 

isolados pertencentes a estes clusters na área de processamento nem na alheira acabada 

(quadro V.9.) é indicativo que pela análise destes clusters a existência de contaminações 

cruzadas não foi demonstrada.  

O cluster A é constituído por isolados provenientes exclusivamente da zona de 

processamento da alheira. Também os isolados pertencentes ao cluster C são na totalidade 

provenientes da zona de processamento da alheira e produto final. A não ocorrência destes 
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genótipos nas matérias-primas, significa que a sua origem poderá estar ligada especificamente 

ao ambiente de laboração. Relativamente ao cluster C, constituído apenas por três isolados, 

verifica-se serem provenientes das mãos de manipuladores e alheira, pertencentes à mesma 

indústria e lote de produção (destacado no quadro V.7.a.). A origem da contaminação da 

alheira por isolados deste genótipo parece portanto poder ser explicada pela existência de 

manipuladores contaminados que funcionaram como origem primária do microrganismo.  

Os isolados pertencentes ao cluster G são provenientes de carne de ave, pão e massa de 

alheira. A ocorrência deste genótipo na massa da alheira poderia ser explicada pela 

contaminação cruzada da massa ou directamente veiculada pelo pão. Contudo, dado tratarem-

se de isolados provenientes de indústrias diferentes ou quando da mesma indústria de 

diferentes lotes de fabrico (quadro V.7.a.), apesar de possível, a existência de tais vias de 

contaminação não é demonstradas pela análise deste cluster.  

Os isolados pertencentes aos clusters H e I provêm da área de recepção das matérias-

primas concretamente de amostras de carne de porco e ave e também da área de 

processamento da alheira, concretamente das mãos dos manipuladores e diferentes fases de 

fabrico da alheira (carne cozida desfiada e massa de alheira antes do enchimento). Apesar de 

não terem sido encontrados isolados pertencentes a estes clusters no produto final, o facto de 

existirem em fases de fabrico da alheira como a carne desfiada e a massa pressupõe que essa 

possibilidade é uma realidade. A análise pormenorizada destes clusters (quadro V.7.a. e V.9.) 

permite equacionar a possibilidade de contaminação cruzada na qual a carne constitua a fonte 

primária do microrganismo, e o manipulador o papel de veículo do microrganismo para a 

alheira. Refira-se que o cluster H é formado por isolados com origem nas carnes, mãos dos 

manipuladores e massa da alheira provenientes da mesma indústria e do mesmo lote de 

fabrico, o que prova tal possibilidade. 

Os clusters B, D e F, os mais abundantes, caracterizam-se por apresentar isolados 

provenientes das três áreas definidas. Na área de recepção das matérias-primas existem 

isolados pertencentes aos referidos clusters não só nas carnes, como também tripas. Na área 

de processamento são encontrados nas mãos dos manipuladores, algumas superfícies do 

equipamento e nas fases de fabrico da alheira analisadas. A análise cuidada destes clusters, 

tendo em conta a indústria e lote de proveniência dos isolados, leva-nos a equacionar a 

existência de diferentes origens e vias de contaminação da alheira, que referimos de seguida: 
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A origem de S. aureus nas matérias-primas e tripas é revelada pela identificação de 

grupos de isolados do mesmo cluster obtidos nas carnes, tripas e alheiras provenientes do 

mesmo lote de produção (quadro V.7.a). As especificidades relacionadas como fabrico deste 

produto, como a cozedura das carnes antes da incorporação na massa da alheira, e a frequente 

existência nos grupos referidos de isolados obtidos das mãos de manipuladores são 

indicativos da importância do acto de manipulação como veículo de contaminação.  

A origem de S. aureus nas mãos dos manipuladores é revelada pela identificação de 

grupos de isolados provenientes do mesmo lote de produção, pertencentes ao mesmo cluster, 

obtidos das mãos dos manipuladores, alheiras acabadas ou fases de fabrico anteriores (carne 

cozida ou massa de alheira), sem que exista em simultâneo isolamento do mesmo genótipo 

nas matérias-primas (quadro V.7.a). 

 

As diferentes origens e vias de contaminação referidas foram demonstradas pela 

coexistência de isolados pertencentes ao mesmo cluster e provenientes do mesmo lote de 

produção, em diferentes pontos na linha de fabrico da alheira (destacados com elipses no 

quadro V.7.a.). 

 

Da análise dos resultados podemos ainda equacionar outro tipo de discussão. Refira-se 

que a constatação de que o mesmo genótipo é encontrado em produtos provenientes de uma 

indústria particular, ao longo do tempo pode estar relacionado com a ocorrência endémica de 

microrganismo com esse genótipo na indústria em causa (Vogel et al., 2001). Relativamente 

aos isolados do cluster B podemos equacionar a possibilidade de estar perante um genótipo de 

S. aureus referido como microflora própria (ou instalada) na indústria II, vulgarmente 

denominado in-house microflora. Este tipo de microflora persiste no ambiente de laboração 

ao longo do tempo, resistindo por exemplo aos habituais procedimentos de limpeza e 

desinfecção da indústria. Refira-se que, S. aureus com este genótipo (cluster B) foi isolado 

em vários pontos na linha de fabrico da alheira, contaminando sistematicamente os produtos 

finais, nos quatro lotes monitorizados desta indústria, que sabemos serem separados no tempo 

por pelo menos 15 dias (quadro V.7.a., V.9.).  
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Alternativamente, a persistência de um genótipo determinado em dada indústria, 

poderia também resultar da utilização de matérias-primas contaminadas pelo referido 

genótipo, responsáveis pela sistemática introdução na indústria do mesmo (Vogel et al., 

2001). Hipótese também possível na discussão efectuada, pois as matérias-primas utilizadas 

por esta indústria apresentavam-se frequentemente contaminadas por S. aureus pertencente a 

este genótipo (quadro V.7.a.; V.9.).  

 

Por fim verifica-se que no mesmo lote de produção se encontram alheiras contaminadas 

por isolados pertencentes a diferentes clusters (quadro V.7.a.). Casos existem em que a 

mesma amostra de alheira se encontrava contaminada por isolados de S. aureus pertencentes a 

diferentes clusters. Podemos pois referir a possibilidade de coexistência de diferentes tipos 

genéticos da mesma espécie microbiana, na mesma linha de produção e por vezes na mesma 

amostra alimentar. Um resultado similar foi demonstrado em trabalho (Martinez et al., 2003). 

No grupo de isolados de S. aureus tipificada (170), constava a utilização em 82% dos 

casos de mais do que um isolado proveniente da mesma amostra. Destes, apenas em 47% dos 

casos os isolados provenientes da mesma amostra pertenciam ao mesmo cluster, sugerindo 

tratarem-se de clones do mesmo isolado.  

 

V.3.3.2. Tipificação de isolados de Salmonella spp.  

 

Nas figuras V.4.a., b., c., encontram-se representados os dendogramas resultantes da 

análise dos perfis em bandas obtidos nas reacções de PCR, utilizando o primer M13R2, 

ERIC2 e Perfil Composto de ambos. Como já referimos os dendogramas foram construídos 

usando como medida de similaridade o coeficiente de Dice (DC) e a relação foi estabelecida 

usando o método da distância média não ponderada (UPGMA). 
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Nas figuras V.4. encontram-se representados os clusters (assinalados pelos números ou 

letras da coluna à direita) sendo o limite para a formação de cluster considerado, nível de 

similaridade de 95%, assinalado pela linha vertical. 
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Os coeficientes de correlação cofenética (r) obtidos nas condições referidas foram 

respectivamente de r = 0,97; 0,88 e 0,94 o que de acordo com (Rohlf, 2000), corresponde a uma 

muito boa ou boa representação da matriz de similaridade após aglomeração. A reprodutibilidade do 

método (R), proporção de isolados nos quais se obtêm iguais resultado em testes repetidos 6, foi 

avaliada em 15% dos isolados tipificados. A repetição dos testes para avaliação desta característica 

da metodologia foi efectuada com alguns dias de intervalo, repetindo-se desta maneira todos os 

procedimentos como é proposto por Hunter (1990) e Bosi e colaboradores (1999). 

Quando o primer M13R2 foi utilizado, o valor da R encontrado foi 1, enquanto que no 

caso da utilização do primer ERIC2, o valor R foi de 0,85. Os resultados encontrados não se 

encontram de acordo com alguns autores que referem que a metodologia ERIC-PCR seria 

comparativamente mais reprodutível dado tratar-se de uma técnica de PCR onde são 

utilizadas condições de restringência mais estritas, como é a utilização de uma mais elevada 

temperatura de annealing (Struelens, 1998; Carvalho et al., 2001).  

Apesar de alguns autores terem encontrado características de boa reprodutibilidade 

associada à metodologia RAPD-PCR (Hilton et al., 1997a), é mais frequente a referência a 

problemas de reprodutibilidade (Struelens e Members of the European Study Group on 

Epidemiological Markers, 1996). A metodologia RAPD - PCR utilizando o primer M13R2, 

parece nas nossas condições de ensaio ser mais apropriada para fins de tipificação, uma vez 

que é sugerida na bibliografia consultada a utilização de métodos com reprodutibilidade 

superior a 95% (Struelens e Members of the European Study Group on Epidemiological 

Markers, 1996). Refira-se contudo, a utilização de protocolos de rep-PCR para fins de 

tipificação microbiana aos quais se atribuíram valores de reprodutibilidade entre 0,85 e 0,90 

em trabalhos de (Vinuesa et al., 1998). Estes autores atribuíram o valor de reprodutibilidade 

encontrado às condições em que esta característica foi testada. Referem ter observado um 

valor de reprodutibilidade na ordem dos 0,95 quando os mesmos isolados utilizados para 

testar a reprodutibilidade do método, são repetidos na mesma experiência PCR e revelados em 

simultâneo no mesmo gel.  

No quadro V.10. encontram-se sumariados os resultados obtidos nos três dendogramas, 

fazendo-se referência aos códigos dos vários isolados e clusters identificados.  

                                                 
6 Reprodutibilidade R= Nr / N , Nr – número de isolados do mesmo tipo em testes repetidos ; N- número de isolados que 

foram testados em duplicado.  
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Quadro V.10. Isolados de Salmonella (código), e tipo de perfis (clusters) obtidos utilizando a 

metodologia baseadas em PCR em função do primer e perfil composto (primer 
M13R2, ERIC 2 e Perfil composto).  

 

Designação do perfil 
em bandas (primer) 

 Perfil composto 
(primers) Código dos isolados 

M13R2 ERIC 2  M13R2+ ERIC 2 
I1H2b; I1T1e; I1T2a; I2H2d; I2R2c; I2R2e; 
IV1R3c; IV1R4c; 

1 1  A 

I2H4b; I2H4d; I2M3c; I2T4d;  
I4I4a; I4I4c; I4T1a; I4WII3a; I4WII3b; I4WII3c; I4WII3d;  I4WII3e; 
IV4R2a; IV4R2c; 

1 2  B 

IV1R1a; IV1R1b; IV1R1c; IV1P2c; 1 6  C 
I2H4c; I2M3a; I4M3b; I4I4b; I4T1c; I4T1d; 
IV2R1b; IV2R1c; IV2R1e; IV4R2b 

1 3  D 

I2T1c; I2T1d; I2T4c; 
IV2R4d; 

1 4  E 

I1R4a; I1R4b; I1R4c; 
IV1R4b; IV1R4e; 

1 7  F 

IV1P3a; IV1P3b; IV1P3c; IV1R3a; 1 8  G 
IV4P1a; IV4P1b; IV4P1c; IV4P3d; IV4P3a; IV4P4d; IV4R3b; IV4R4c; 2 5  H 
IV4P2d; IV4P4a; IV4P3e; IV4R3a; IV4R3c; 4 5  H 
II1WI1a; II1WI1b; II1WI2a; 5 9  I 
II4H3b; II4H3c; II4H3d; 6 9  I 
I1T1d; 3 1  na 
IV1P2b; 1 5  na 
IV4P4c; 4 na  na 
II4H2b; 6 na  na 
IV4R4e; 2 na  na 
I4T4c; 
IV2P2a 

3 na  na 

I2H4a; I2T2c; I2T2d; 
IV1R3b; IV1R4a; 

1 na  na 

I1H2d *;  I2WI1a*;  
II4H2c; 

IV2R4a; IV2R4c; 

na na  na 

na: Isolados não pertencentes aos clusters considerados (com perfil único ou associados aos pares); * Os isolados I1H2d  e 
I2WI1a não foram amplificados pelo primer M13R2. 
 
 

A aplicação da metodologia RAPD utilizando o primer M13R2 originou a formação de 

8 diferentes perfis em bandas, considerando a presença ou ausência de 8 diferentes 

fragmentos. Considerando um nível de similaridade de 95%, e definindo como cluster os 

grupos formados por pelo menos 3 isolados, o primer M13R2 gerou a formação 6 distintos 



PARTE II 
CAPÍTULO V. Aplicação de metodologia de tipificação molecular a isolados de 

Staphylococcus aureus e Salmonella spp.  

180 

clusters. Apenas 6% (5) dos isolados de Salmonella não foram incluídos em nenhum cluster 

(figura V.5.a.). 

Por análise do quadro V.10. verifica-se a predominância do perfil de bandas 

representado pelo cluster 1 que inclui 66% (56) dos isolados tipificados. Refira-se que 89% 

(33) dos isolados da indústria I e 45% (18) dos isolados da indústria IV pertencem ao cluster 

1. O cluster 3 é também partilhado por isolados provenientes de ambas as indústrias (I e IV). 

Já os clusters 2 e 4 são exclusivamente formados por isolados provenientes da indústria 

IV, e os clusters 5 e 6, por isolados provenientes da indústria II.  

Parece pois, que a aplicação deste primer aparenta ter um interessante poder 

descriminativo relativo à identificação da indústria de proveniência de alguns dos isolados 

tipificados.  

 

O PCR utilizando o primer ERIC 2, considerando a presença ou ausência de 13 

diferentes segmentos, gerou a formação de 23 diferentes perfis genéticos. Esta metodologia 

originou portanto, perfis em bandas comparativamente mais complexos, devido ao maior 

número de segmentos algumas das quais ténues, o que dificulta a interpretação dos resultados. 

Tendo em conta as condicionantes referidas como necessárias para a formação de 

clusters, esta metodologia originou a formação de 9 distintos clusters. Não foram incluídos 

em nenhum cluster 18% (15) dos isolados de Salmonella spp. tipificados. (figura V.5.b.). 

Refira-se, que apesar da metodologia ERIC-PCR (ERIC 2) se ter mostrado mais 

discriminativa que a metodologia RAPD (M13R2), os resultados obtidos utilizando cada um 

dos primers isoladamente (ERIC 2 e M13R2), foram concordantes.  

Da análise do quadro V.10. verifica-se que também com o primer ERIC 2, existe a 

possibilidade de identificação da indústria de proveniência de alguns dos isolados tipificados 

em função do genótipo que apresentam. Assim, os isolados provenientes da indústria II 

constituem o cluster 9. A indústria II foi aquela que se caracterizou por apresentar menor 

variabilidade genética, o que não será alheio ao facto de ser também, aquela que contribuiu 

para este estudo de tipificação com menor número de isolados. A indústria I e IV partilham 

alguns clusters (1, 2, 3, 4 e 7) sendo contudo os clustesr 5, 6 e 8 exclusivamente formados por 

isolados provenientes da indústria IV. Tal como se verificou com a utilização do primer 
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M13R2 (RAPD-PCR), o grupo de isolados provenientes da indústria IV caracterizou-se por 

apresentar a maior diversidade de genótipos de Salmonella.  

 

Da análise do perfil composto (que integra o perfil gerado pelo RAPD-PCR usando o 

primer M13R2 e rep-PCR com ERIC 2) tal como com a utilização do primer ERIC 2 observa-

se a formação de 9 clusters. A forma como os isolados estão associados, em ambos os casos é 

a mesma excepto para dois (I1T1d ; IV1P2b ) (quadro V.10.). Estes isolados não foram 

associados em qualquer cluster quando o perfil composto foi considerado. Pelo exposto, 

devido ao acréscimo de poder discriminativo obtido no perfil composto, a discussão de 

resultados que se segue terá como base a classificação obtida desta análise (perfil composto). 

No quadro V.11. encontra-se representada a abundância de isolados pertencentes a cada 

cluster, considerando a análise do perfil composto, em função da indústria de proveniência. 

Encontra-se ainda referido o valor de chi- quadrado resultante da relação existente entre o 

cluster a que os isolados pertencem e a indústria de proveniência 

 
Quadro V.11. Percentagem (número) de isolados de Salmonella pertencentes a cada cluster), nas 

diferentes indústrias monitorizadas.  
 

Indústria (nº de isolados)*  
Cluster  

I (37) 
 

II (8) 
 

IV (40) Total (85) 

A 16(6) 0 5 (2) 9 (8) 
B 32(12) 0 5 (2) 16 (14) 
C 0 0 10 (4) 5 (4) 
D 16(6) 0 10 (4) 12 (10) 
E 8(3) 0 3 (1) 5 (4) 
F 8(3) 0 5 (2) 6 (5) 
G 0 0 10 (4) 5 (4) 
H 0 0 33 (13) 15 (13) 
I 0 75 (6) 0 7 (6) 

na 19(7) 25 (2) 20 (8) 20 (17) 

χ2 = 102***  
   

* A indústria III encontrava-se ausente em Salmonella spp.  ;  na  isolados não pertencentes aos clusters considerados (com 
perfil único ou associado aos pares); *** nível de significância – altamente significativo (P < 0,001).  

 

Por aplicação do teste de chi-quadrado confirma-se, tal como tinha sido equacionado 

com a utilização de cada primer isoladamente, a existência de uma dependência altamente 

significativa (P < 0,001) entre o cluster a que os isolados pertencem e a indústria de 
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proveniência. Para esta relação contribuiu marcadamente o cluster I constituído 

exclusivamente por isolados provenientes da indústria II (Anexo F.2.). 

Os clusters com maior abundância de isolados foram o cluster B e o cluster H  (quadro 

V.11.). 

No quadro V.12. encontra-se representada a ocorrência de isolados pertencentes aos 

vários clusters considerados, em função da sua origem na linha de fabrico da alheira e valor 

de chi- quadrado resultante da relação existente entre o cluster a que os isolados pertencem e 

o ponto de amostragem de onde provêm. 

 

Quadro V.12. Percentagem (número) de isolados de Salmonella pertencentes a cada cluster 
provenientes dos vários pontos de amostragem na linha de fabrico da alheira.  

 

* Ponto de amostragem  
Clusters 

WI (4) T (13) R (29) P (16) I (3) M (3) WII (5) H (12) Total 
(85) 

A 0 15 (2) 14 (4) 0 0 0 0 17 (2) 9 (8) 
B 0 15 (2) 7 (2) 0 67 (2) 33 (1) 100 (5) 17 (2) 16 (14) 
C 0 0 10 (3) 6 (1) 0 0 0 0 5 (4) 
D 0 15 (2) 14 (4) 0 33 (1) 67 (2) 0 8 (1) 12 (10) 
E 0 23 (3) 3 (1) 0 0 0 0 0 5 (4) 
F 0 0 17 (5) 0 0 0 0 0 6 (5) 
G 0 0 3 (1) 19 (3) 0 0 0 0 5 (4) 
H 0 0 14 (4) 56 (9) 0 0 0 0 15 (13) 
I 75 (3) 0 0 0 0 0 0 25 (3) 4 (6) 

na 25 (1) 31 (4) 17 (5) 19 (3) 0 0 0 33 (4) 20 (17) 

χ2 =138***
        

* Origem dos isolados na linha de fabrico da Alheira: WI (água de lavar as tripas), T (tripas), R (carne de porco), P (carne de 
ave), I (superfície da mesa de trabalho), M (mãos dos manipuladores), WII (água de lavar as Alheiras), H (Alheiras 
acabadas), na: isolados não pertencentes aos clusters considerados (com perfil único ou associado aos pares);  χ2 chi-
quadrado; *** nível de significância - altamente significativo (P < 0,001).  

 

Pela análise do quadro V.12. verifica-se que o mesmo padrão genético (cluster), é 

observado em isolados provenientes de vários pontos na linha de fabrico. Verifica-se também 

uma dispersão dos isolados provenientes do mesmo ponto de amostragem pelos vários 

clusters.  
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As excepções referem-se aos isolados provenientes do ponto de amostragem WII (água 

de lavar as alheiras), respectivamente I4WII3a; I4WII3b; I4WII3c; I4WII3d e I4WII3e e WI (água 

de lavar as tripas), respectivamente isolados II1WI1a; II1WI1b; II1WI2a. O facto destes isolados 

pertencerem ao mesmo cluster pode ser explicado por se tratarem de isolados provenientes da 

mesma indústria, do mesmo lote e da mesma amostra sendo provavelmente clones do mesmo 

isolado (quadro V.10.).  

Contudo, por aplicação do teste de chi-quadrado verificou-se que o cluster a que dado 

isolado pertence não é independente da sua origem, ou seja, do ponto de amostragem de 

proveniência, existindo uma relação altamente significativa (P < 0,001) entre estes dois 

factores (Anexo F.8.).  

Refira-se ainda serem os isolados provenientes das amostras de carne de porco onde 

maior diversidade genética é observada. A origem diversificada da carne de porco (capítulo 

IV.) assim como o facto de este ser o ponto de amostragem origem mais frequente dos 

isolados tipificados, representando a origem de 34% (29) da totalidade dos isolados de 

Salmonella, pode não ser alheio a este resultado.  

 

Com o objectivo de facilitar a interpretação dos resultados e ainda satisfação do 

objectivo primário do trabalho, a utilização de metodologia baseada em PCR na identificação 

das principais fontes e vias de contaminação utilizadas por Salmonella para contaminar o 

produto final, representámos no quadro V.13. a distribuição dos vários clusters e pontos de 

amostragem (origem dos isolados) em função de três zonas diferenciadas da unidade de fabril 

da alheira: a zona de recepção e de preparação das matérias-primas, a zona de processamento 

e finalmente, a zona dos produtos acabados. Este exercício foi efectuado de forma 

diferenciada para as três indústrias de proveniência dos isolados tipificados.  
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Quadro V.13. Distribuição dos clusters em função da zona de proveniência dos isolados e indústria 
(Salmonella spp.). 

 

Área na linha de 
fabrico 

Ponto de * 
amostragem 

Indústria I 
(cluster)** 

Indústria II 
(cluster) 

Indústria IV 
(cluster) 

Clusters / 

 área de fabrico 

1 Zona de recepção de 
matérias-primas e 
condimentos 

WI; T;  

 R; P; 

A; B; D; E,  

A; F;  

I;  

A; B; C; D; E; F; G; 
H;  

A; B; D; E; I; 

A; B; C; D; 
E; F; G; H;    

2 Zona de 
processamento 

I;  

M;  

WII;  

B; D;  

B; D;  

B; 

  B; D;  

B; D;   

B; 

3 Zona de produto 
acabado (expedição) 

H; A;B; D;  I;  A; B; D; I; 

* Origem dos isolados na linha de fabrico da Alheira: WI (água de lavar as tripas), T (tripas), R (carne de porco), P (carne de 
ave), I (superfície da mesa de trabalho), M (mãos dos manipuladores), WII (água de lavar as Alheiras), H (Alheiras 
acabadas), ** Clusters formados pela análise do perfil composto dos isolados tipificados (A, B, C, D, E, F, G, H, I).  

 

Por aplicação do teste de chi-quadrado observou-se a existência de uma relação 

altamente significativa (P < 0,001) entre o cluster a que os isolados pertencem e a zona de 

proveniência definida na linha de fabrico da alheira (Anexo F5. e 6.). Para o valor de chi-

quadrado obtido (χ2=42), contribuíram principalmente os isolados pertencentes aos clusters 

B, I e o H.  

Os clusters C, E, F, G e H são constituídos por isolados obtidos apenas da zona de 

recepção e preparação das matérias-primas concretamente de carnes ou tripas (quadro V.13.). 

No fabrico da alheira as carnes são cozidas antes da sua incorporação na massa. Assim 

qualquer microrganismo sensível ao calor, como Salmonella spp., existente nas carnes 

frescas, apenas terá oportunidade de contaminar ao produto final, fruto de contaminação 

secundária. A ocorrência de Salmonella na tripa torna-a um possível veículo deste 

microrganismo para o produto final. Da análise destes clusters as vias de contaminação 

equacionadas não foram contudo demonstradas face ao facto de não terem sido encontrados 

isolados pertencentes a estes clusters nem na zona de processamento nem na zona de produtos 

acabados.  

Os clusters A, B, D e I são partilhados por isolados provenientes de duas ou mesmo das 

três zonas de fabrico da alheira definidas. A existência de isolados pertencentes aos clusters B 

e D, na área de processamento concretamente na mesa de trabalho e mãos de manipuladores é 
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indicativo da possibilidade da ocorrência de contaminações cruzadas do produto. 

Relativamente aos isolados pertencentes aos clusters A e I o facto de não terem sido 

encontrados na zona de processamento da alheira é indicativo de que provavelmente a 

contaminação do produto final tenha ocorrido directamente através da utilização de tripas 

contaminadas. No cluster A constam isolados com origem nas carnes frescas contudo esta 

origem de contaminação não pode ser provada, dada a inexistência de isolados do mesmo 

cluster na área de processamento, o que impossibilitou o traçar desta possível via de 

contaminação.  

No quadro V.10., onde estão identificados os códigos completos dos isolados tipificados 

e cluster a que pertencem, estão destacados com elipses (rodeando grupos de isolados 

provenientes à mesma indústria e lote de produção) os possíveis percursos utilizados por 

Salmonella spp. na contaminação do produto final.  

 

Da análise do quadro V.10. verifica-se ainda que no mesmo lote de produção existem 

isolados pertencentes a diferentes clusters o que permite equacionar a possibilidade de 

existência em simultâneo de diferentes origens e vias de contaminação. Algumas amostras 

encontravam-se contaminadas por isolados de Salmonella pertencentes a diferentes clusters o 

que denota a importância do isolamento e tipificação de mais do que um isolado de cada 

amostra. Refira-se que dos isolados de Salmonella tipificados (85), constava a utilização em 

82% dos casos de mais do que um isolado proveniente da mesma amostra. Destes, apenas em 

50% dos casos os isolados provenientes da mesma amostra, pertenciam ao mesmo cluster, 

sugerindo tratarem-se de clones do mesmo isolado.  
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V. 4. CONCLUSÕES 

 

A utilização da metodologia RAPD usando o primer M13R2 parece útil face aos 

resultados encontrados. Verificou-se que tanto com os isolados de S. aureus como de 

Salmonella spp. a aplicação da metodologia RAPD utilizando o primer M13R2, nas 

condições propostas, origina a obtenção de perfis genéticos de extrema clareza e moderada 

complexidade de interpretação, o que seguramente foi determinante nos valores encontrados 

de boa reprodutibilidade do método. Refira-se ainda um relativo bom poder discriminante 

desta metodologia considerando os resultados obtidos na tipificação de S. aureus.  

 

Da análise dos resultados de tipificação de S. aureus, destaca-se a diversidade genética 

apresentada pelos isolados obtidos nas linhas de fabrico das quatro indústrias monitorizadas. 

Verificou-se que o cluster a que os isolados pertencem não é um acontecimento 

independente da sua origem, tanto em termos de indústria de proveniência como local de 

isolamento na linha de fabrico. 

Relativamente à indústria II podemos equacionar a possibilidade de existência de um 

genótipo de S. aureus instalada na indústria (in-house microflora), o que pode em parte 

explicar a elevada prevalência em S. aureus apresentada pelos produtos com origem nesta 

indústria. Seria necessários contudo mais trabalho para que tal hipótese fosse provada.  

Os resultados obtidos são indicativos de que a presença de S. aureus no produto final 

pode resultar de diferentes origens e utilizar diferentes vias de contaminação. Assim, a 

contaminação de alheira por S. aureus pode resultar quer de contaminações cruzadas com 

origem na utilização de matérias-primas contaminadas (carnes, pão ou tripas), na qual o 

manipulador parece ter um papel importante como veículo, quer directamente por intermédio 

de tripas contaminadas. Os resultados são também indicativos da possibilidade dos 

manipuladores poderem representar a fonte primária deste microrganismo.  

 

Na tipificação de Salmonella spp., a metodologia RAPD-PCR (primer M13R2) foi 

comparativamente menos discriminativo que a ERIC-PCR (primer ERIC 2). Refira-se 

contudo que diferencia claramente alguns isolados em função da indústria de proveniência. 
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Apesar da metodologia ERIC-PCR (ERIC 2) se ter mostrado mais discriminativa, os 

resultados obtidos são concordantes com os obtidos com RAPD-PCR( primer M13R2) 

isoladamente.  

 

Verificou-se que o cluster a que os isolados pertencem não é independente da origem 

destes isolados não só em termos de indústria de proveniência, como também, do local nas 

linhas de fabrico onde foram isolados. Verificou-se contudo uma grande variabilidade 

genética em isolados de Salmonella com a mesma origem.  

Os resultados obtidos são indicativos de que a presença de Salmonella spp. no produto 

final resultou da utilização de tripas contaminadas. Esta contaminação pode ocorrer quer 

directamente como por contaminação secundária devido ao contacto com superfícies 

contaminadas. As carnes não parecem ser uma origem provável da contaminação das alheiras 

por Salmonella spp. nas indústrias monitorizadas. 

 

Para ambos os microrganismos (S. aureus e Salmonella spp.) podemos concluir a 

possibilidade de diferentes vias de contaminação coexistirem na linha de fabrico da alheira.  

Face aos objectivos do capítulo verificou-se que a aplicação das metodologias de 

tipificação baseadas em PCR escolhidas, originaram informação valida e variada para inferir 

acerca das fontes e vias de contaminação utilizadas pelos microrganismos estudados na linha 

de fabrico da alheira.  
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Os ensaios realizados no presente trabalho visaram contribuir para o conhecimento de 

alguns aspectos da microbiologia da alheira, identificando de entre vários microrganismos 

causadores de toxi-infecção, os mais prevalentes; avaliar a origem e vias mais prováveis 

utilizadas por estes microrganismos na contaminação de alheira; avaliar a diversidade 

genética das populações microbianas em estudo. Foi transversalmente estudada a influência 

da origem das amostras considerando a diversidade relativa a locais na linha de fabrico e/ou 

indústria de proveniência.  

Com este trabalho comprova-se na amostragem efectuada, consistindo em amostras 

provenientes de quatro indústrias e seis lotes de produção, que a alheira se trata de um 

produto que apresenta teores microbianos elevados, existindo por vezes indicadores de 

deficiente qualidade microbiológica. Em 70% das amostras analisadas foi isolado pelo menos 

um microrganismo patogénico. De entre os microrganismos causadores de toxi-infecção 

pesquisados os mais prevalentes foram S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp. 

presentes respectivamente em 50%, 25% e 12,5% das amostras, apresentando em algumas 

amostras, teores referidos como capazes de causar toxi-infecção alimentar. Os resultados 

demonstraram que a indústria de proveniência das amostras foi um factor determinante 

nas características microbiológicas apresentadas pelo produto; nos casos estudados os 

produtos provenientes de indústrias de maior dimensão, apresentaram teores microbianos 

significativamente superiores e um número significativamente maior de amostras 

contaminadas por S. aureus, C. perfringens e Salmonella spp.. 

Da análise dos valores de ocorrência dos microrganismos em vários pontos na linha de 

fabrico da alheira concluiu-se que, a ocorrência de S. aureus parece estar particularmente 

associada à ocorrência deste microrganismo no produto em fases precoces de fabrico como a 

carne cozida e desfiada, e massa da alheira, que podemos relacionar com a operação de 

manipulação; e na tripa utilizada para o enchimento. A ocorrência de C. perfringens parece 

ser determinada pela ocorrência do microrganismo nas tripas utilizadas no seu enchimento e 

especiarias. Também em relação a Salmonella spp., a utilização de tripas contaminadas parece 

ser determinante na ocorrência deste microrganismo na alheira.  

De forma geral, os resultados da ocorrência destes microrganismos em vários pontos 

nas diferentes linhas de fabrico, são indicativos da existência de diferenças significativas no 
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padrão de contaminação apresentado, o que implica que a eventual planificação de medida de 

controlo deverá adequar-se a cada linha de fabrico em particular, colocando-se as devidas 

reservas a qualquer hipótese de generalização. Verificou-se contudo, uma tendência para a 

homogeneidade no tipo de contaminação observada em cada linha de fabrico, observando-se 

um padrão de contaminação, o que facilitará uma posterior definição de estratégias de 

controlo destes microrganismos nas linhas de fabrico estudadas.  

Os resultados da aplicação de metodologias de tipificação baseadas em PCR a isolados 

de S. aureus e Salmonella spp. confirmam e complementam os resultados obtidos do estudo 

de ocorrência destes microrganismos.  

Estes resultados são indicativos de que a presença S. aureus na alheira pode resultar de 

diferentes origens e utilizar diferentes vias de contaminação. A contaminação de alheira por S. 

aureus pode resultar quer de contaminações cruzadas com origem na utilização de matérias-

primas contaminadas (carnes, pão ou tripas), na qual o manipulador parece ter um papel 

importante como veículo, quer directamente por intermédio de tripas contaminadas. Os 

resultados são também indicativos da possibilidade dos manipuladores poderem representar a 

fonte primária deste microrganismo. Na tipificação molecular de Salmonella spp. confirma-se 

que a presença deste microrganismo no produto final resultou da utilização de tripas 

contaminadas. Esta contaminação ocorre directamente ou por contaminação secundária 

devido ao contacto com superfícies contaminadas. Para ambos os microrganismos foi possível 

verificar a coexistência de diferentes vias de contaminação no fabrico de alheira.  

Destaca-se a diversidade genética apresentada pelos isolados de S. aureus e Salmonella 

spp obtidos nas linhas de fabrico das quatro indústrias monitorizadas, verificando-se que o 

padrão genético apresentado não é um acontecimento independente da origem dos isolados 

tanto da indústria de proveniência como do local de isolamento na linha de fabrico. 

 

Face aos resultados obtidos no presente trabalho, em função da amostragem efectuada, 

conclui-se que os produtos provenientes das indústrias monitorizadas, podem apresentar 

problemas em termos de qualidade e segurança microbiológica, revelados pelos elevados 

teores microbianos apresentados e valores de ocorrência em microrganismos patogénicos, que 

urge resolver. Refira-se que em trabalhos posteriores, integrados no âmbito do projecto Agro 
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nº166, foi demonstrada a possibilidade de utilização de estratégias eficazes no controlo dos 

perigos microbiológicos detectados.  

Face aos objectivos do presente trabalho verificou-se que a aplicação das metodologias 

de tipificação baseadas em PCR escolhidas, originaram informação valida e variada para 

inferir acerca das fontes e vias de contaminação utilizadas pelos microrganismos estudados na 

linha de fabrico da alheira.  

 

Relativamente a trabalhos futuros pretendemos aplicar metodologias de tipificação 

baseada em PCR a colecção de isolados de Clostridium perfringens obtida neste trabalho com 

objectivo de, tal como ocorreu para os microrganismos já ensaiados, obter informações 

relativas a vias utilizadas por esta bactéria para a contaminação de alheira; delinear e ensaiar 

estratégias diversas com o objectivo de controlar os perigos microbiológicos identificados na 

alheira; avaliar a eficácia das medidas definidas, através do estudo da prevalência e circulação 

de clones dos microrganismos nas linhas de fabrico da alheira após a sua implementação, 

utilizando como ferramenta metodologia molecular baseada em PCR.  
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Meios de cultura e soluções 

A.1. Meio Glucose Agar 
 

Triptona  10g 
Extrato de levedura 1,5g 
Glucose 10g 
NaCl 5,0g 
Purpura de Bromocresol 0,015g 
Agar-agar 8,0g 
Água destilada 1000 cm3 

pH 7,0  
 

A.2. Meio de cultura nitrato-mobilidade 
 

Peptona pépsica de carne  5,0g 
Extrato de carne 3,0g 
Galactose 5,0g 
Glicerol 5,0g 
Nitrato de potássio (KNO3) 1,0g 
Mono-hidrogenofosfato de sódio (Na2HPO4) 2,5g 
Agar-agar 3,0g 
Água destilada 1000 cm3 

pH 7,3 ±0,2 
 

Regenerar aquecendo em água a ferver durante 10 min antes de usar.  
 

A.3. Reagentes de Griess-Ilosvay (Modificado) 
(Para demonstrar a presença de nitritos) 

 
Solução A 

Ácido sulfanílico  1g 
Ácido acético, 5N 100ml 
 

Solução B 
Alfa-naftol  1g 
Etanol, 95% 100ml 

(McLean e Henderson, 1966) 
 

No momento da utilização, misturam-se as duas soluções A e B em partes iguais.  
 

A.4. Meio de cultura lactosado com gelatina 
 

Triptose  15g 
Extracto de levedura 10g 
Lactose 10g 
Gelatina 120g 
Vermelho de fenol 0,05g 
Água 1000 cm3 

pH 7,5  ±0,1 
Regenerar aquecendo em água a ferver durante 10 min antes de usar.  
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A.5. Solução de Sulfametazina  
 

Sulfametazina  0,2g 
Solução de NaOH 0,1 mol/dm3 10 cm3 

 
Dissolve-se a sulfametazina na solução de hidróxido de sódio e completa-se até perfazer o 
volume de 100 cm3.  
 
A.6. Meio de Chapman (concentração dupla) 

 
Triptona (peptona trípsica de caseína) 10g 
Extrato de carne 12g 
Protease de peptona 10g 
NaCl 150g 
Lactose 15g 
Agar-agar 0,5g 
Água destilada 1000 cm3 

pH 7,4  
 

A.7. Meio de fermentação de carbohidratos com manitol  
(Meio de Hugh e Leifson modificado (Harrigan e McCence 1979) 

 
Triptona  10g 
Extrato de levedura 1,0g 
D- manitol 10g 
Solução de púrpura de bromocresol a 1% 4,0 cm3 
Agar-agar 2,0g 
Água destilada 1000 cm3 

pH 7 
 

Regenerar aquecendo em água a ferver durante 10 min antes de usar.  
 

A.8. Caldo peptona Sobitol Bile (PSBB) 
 

Na2HPO4 8,23g 
NaH2PO4.H2O 1,2g 
Sais Biliares nº3 1,5g 
NaCl 5g 
Sorbitol  10g 
Peptona  5g 
Água 1000 cm3 

pH 7,6 ± 0,2 
 

A.9. Egg Yolk Agar (AEY) 
 
Extrato de levadura 5g 
Triptona  5g 
Proteose de peptona  20g 
NaCl  5g 
Agar  20g 
Água 1000 cm3 

pH 7,0± 0,2 
 

Bacto Egg Yolk Enrichment 50% (Difco 3347-73-8)  80 cm3 
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A.10. Caldo Tripcase soja modificado (mTSB) 
 

Tripcase soja caldo desidratada 30g 
Sais biliares nº3 1,5g 
Na2HPO4 anidro 1,25g 
Casaminiácidos 10g 
Água 1000 cm3 

 
Adicionar 1ml de solução aquosa de novobiocina numa concentração de 20mg/ml, 
previamente esterilizada por filtração.  
 
A.11. Tampão Fosfato Butterfield 
 
Solução Stock  

KH2PO4 34g 
Água destilada 500cm3 

 
Ajustar o pH a 7,2 com solução a 1N de NaCl; perfazer o volume a 1000 cm3 com água 
destilada.  

 
A.12. Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar (MYP) 
 

Extrato de carne 1g 
Peptona 10g 

Manitol 10g 
NaCl 10g 

Vermelho de fenol (1%da solução em 95% etanol)  2,5 cm3 
Agar 15g 
Água destilada 900 cm3 

 
pH 7,2± 0,2 

 
Solução a 0,1% Polymyxin B  10 cm3 
Bacto Egg Yolk Enrichment 50% (Difco 3347-73-8)  50 cm3 
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ANEXO C 
 
Quadro C.1. Valores das correlações de Pierson, encontrados entre as várias variáveis 

contínuas estudadas nas 96 amostras, e respectivo nível de significância.  
 
 pH aw Mes. 

totais 
Psicotrófi-
cos 

Enterobacte
-riáceas 

BAL Fungos 

pH 1,00 
 

      

aw -0,76 ns 
 

1,00      

Mes. totais  -0,48*** 
 

-0,11 ns 
 

1,00     

Psicotróficos -0,13 ns 
 

-0,13 ns 
 

0,61*** 
 

1,00    

Enterobacteriáceas -0,14 ns 
 

-0,08 ns 
 

0,51*** 
 

0,62*** 1,00   

BAL -0,63*** 
 

-0,07 ns 
 

0,71*** 
 

0,48*** 0,36*** 1,00  

Fungos 0,47*** 
 

-0,24* 
 

-0,03 ns 
 

0,17 ns 
 

0,39*** -0,12 ns 
 

1,00 

Legenda: Níveis de significância: ns – não existência de diferenças significativas (P≥0,05); * diferenças significativas 
(P<0,05); ** diferenças muito significativas (P<0,01);  *** diferenças altamente significativas (P<0,001). 

 
 
 
 
Quadro C.2. Análise de variância -  
Microrganismos  
mesófilos totais. Efeito Dimensão* Lote.  
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 5 1,259 3,64 0,005019 ** 
Dimensão 1 7,114 20,55 0,000019 ***
Lote*Dimensão 5 0,100 0,29 0,918643 ns 
Erro 84 0,346    
 
Quadro C.3. Análise de variância -  
Microrganismos Psicotróficos.  
Efeito Dimensão* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 5 3,866 10,40 0,000000 ***
Dimensão 1 8,706 23,42 0,000006 ***
Lote*Dimensão 5 0,839 2,26 0,055987 ns 
Erro 84 0,372    
 
 
 
 
 
 

 
 
Quadro C4. Análise de variância -
Enterobacteriáceas 
Efeito Dimensão* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 5 2,434 4,90 0,000556 ***
Dimensão 1 21,896 44,05 0,000000 ***
Lote*Dimensão 5 0,675 1,36 0,248087 ns 
Erro 84 0,497    
 
Quadro C.5. Análise de variância –
Bactérias do ácido láctico 
Efeito Dimensão* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 5 1,415 3,27 0,009551 ** 
Dimensão 1 15,082 34,85 0,000000 ***
Lote*Dimensão 5 0,995 2,30 0,052081 ns 
Erro 84 0,433    
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Quadro C.6. Análise de variância - 
Fungos 
Efeito Dimensão* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 5 1,808 2,415 0,042668 * 
Dimensão 1 6,126 8,180 0,005343 ** 
Lote*Dimensão 5 3,218 4,297 0,001575 ** 
Erro 84 0,749    
 
Quadro C.7. Análise de variância –
Microrganismos mesófilos totais. 
Efeito Indústria* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 3 3,558 15,70 0,000000 ***
Indústria 5 1,259 5,56 0,000221 ***
Lote*Indústria 15 0,647 2,86 0,001501 ** 
Erro 72 0,497    
 
Quadro C.8. Análise de variância –
Microrganismos psicotróficos. 
Efeito Indústria* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 3 6,126 36,07 0,000000 ***
Indústria 5 3,866 22,76 0,000000 ***
Lote*Indústria 15 0,901 5,31 0,000001 ***
Erro 72 0,170    
 
 

 
Quadro C.9. Análise de variância -
Enterobacteriáceas 
Efeito Indústria* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 3 14,387 65.08 0,000000 ***
Indústria 5 2,434 11,01 0,000000 ***
Lote*Indústria 15 0,530 2,40 0,007142 ** 
Erro 72 0,221    
 
Quadro C.10. Análise de variância – 
Bactérias do ácido láctico 
Efeito Indústria* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 3 5,791 29,41 0,000000 ***
Indústria 5 1,415 7,18 0,000017 ***
Lote*Indústria 15 1,657 8,42 0,000000 ***
Erro 72 0,197    
 
Quadro C.11. Análise de variância – 
Fungos  
Efeito Indústria* Lote. 
EFEITO g.l. 

ef. 
Q. M. 
efeito 

F P Sig
. 

Lote 3 10,506 45,40 0,000000 ***
Indústria 5 1,808 7,81 0,000006 ***
Lote*Indústria 15 2,463 10,64 0,000000 ***
Erro 72 0,231    
 
 
 

Quadro C.12. Valores de base dos gráficos ilustrados das figuras III.1. (a,b,c,d,e). 
Resultados médios obtidos das contagens de vários grupos de microrganismos 
expressos em log ufc/g (os valores apresentados são a média de 8 amostras). 

Dimensão 
da 
Indústria  

lote  Mes. 
totais 

Psicotróficos Enterobacteriáceas BAL Fungos 

1 8,20 7,76 7,42 8,44 6,04 
2 8,37 7,84 8,05 8,55 5,64 
3 9,15 8,43 7,76 8,71 5,45 
4 8,53 8,40 7,87 8,21 5,81 
5 8,58 8,40 8,18 8,46 5,51 

 
 

Dim 1 

6 8,47 8,53 7,57 8,44 5,85 
1 7,61 6,26 6,17 6,83 6,02 
2 7,95 7,61 7,64 7,44 6,19 
3 8,38 7,90 6,82 8,32 6,57 
4 8,04 7,94 6,31 7,77 4,88 
5 7,84 7,86 7,24 7,62 7,13 

 
 

DIM 2 

6 8,14 8,17 6,93 8,09 6,52 
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Quadro C.13. Valores de base dos gráficos ilustrados das figuras III.2. (a,b,c,d,e). 
Resultados médios obtidos das contagens de microrganismos mesófilos totais, 
psicotróficos, Enterobacteriaceae, BAL e fungos expressos em log ufc/g (os valores 
apresentados são a média de 4 amostras). Análise de variância das contagens obtidas 
nos seis lotes monitorizados em cada indústria.  

 

Indústri

a  

lote  Mes. 

totais 

Psicotróficos Enterobacteriáceas BAL Fungos 

1 8,84 cd 8,21 cdc 7,59 cd 8,68 efg 5,52 bcd 

2 8,88 cd 7,89 bcde 8,16 cd 9,03 g 6,30 defgh 

3 8,71 bcd 8,14 cde 7,50 cd 8,88 fg 5,47 abcd 

4 8,77 bcd 8,51 de 7,70 cd 8,63 efg  4,62 ab 

5 8,68 bcd 8,57 de 8,15 cd 8,55 defg 5,65 bcdef 

 

 

I 

6 8,29 abc 8,39 cde 8,00 cd 8,29 cdefg 6,19 cdefgh 

1 7,56 ab 7,31 bc 7,24 bcd 8,19 cdefg 6,56 defgh 

2 7,86 abc 7,78 bcde 7,94 cd 8,06 cdefg 4,97 abc 

3 9,59 d 8,71 e 8,02 cd 8,54 defg 5,43 abcd 

4 8,29 abc 8,28 cde 8,03 bc 7,79 cdef 7,00 gh 

5 8,48 abcd 8,23 cde 8,21 cd 8,37 cdefg 5,36 abcd 

 

 

II 

6 8,65 bcd 8,66 e 7,13 bcd 8,59 defg 5,50 bcd 

1 7,55 ab 7,38 bc 7,11 bcd 5,84 a 7,19 h 

2 8,53 abcd 8,25 cde 8,33 d 8,37 cdefg 6,85 fgh 

3 8,68 bcd 8,30 cde 7,50 cd 8,41 cdefg 7,38 h 

4 7,97 abc 7,84 bcde 7,00 bc 7,41 bcd 5,56 bcde 

5 8,20 abc 8,11 cde 7,49 cd 7,90 cdefg 7,44 h 

 

 

III 

6 8,49 abcd 8,53 de 7,70 cd 8,49 cdefg 7,22 h 

1 7,66 abc 5,14 a 5,23 a 7,82 cdef 4,84 ab 

2 7,36 a 6,97 b 6,95 bc 6,50 ab 5,53 bcd 

3 8,08 abc 7,49 bcd 6,14 ab 8,23 cdefg 5,76 bcdefg 

4 8,11 abc 8,04 bcde 5,62 a 8,12 cdefg 4,20 a 

5 7,65 abc 7,61 bcde 6,99 bc 7,33 bc 6,82 efgh 

 

 

IV 

6 7,78 abc 7,80 bcde 6,15 ab 7,69 cde 5,82 bcdefg 
Legenda: abcdefgh  em cada indústria, nas colunas, as médias seguidas de letras diferentes apresentam diferenças 

significativas (P<0,05) 
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Quadro C 14. Tabela de contingência em 
função da dimensão da indústria. χ 2 e nível de 
significância.  

S. aureus -0 S.aureus -1 
Dim 1 33 15 
Dim 2 15 33 
χ 2 12,0 
Significância < 0,01 
 
Quadro C 15. Tabela de contingência em 
função da dimensão da indústria. χ 2 e nível de 
significância.  

C. p. - 0 C. p. - -1 
Dim 1 22 2 
Dim 2 26 46 
χ 2 20,0 
Significância < 0,001 
 
Quadro C 16. Tabela de contingência em 
função da dimensão da indústria. χ 2 e nível de 
significância.  

Salmonella - 0 Salmonella -1 
Dim 1 36 12 
Dim 2 48 0 
χ 2 11,52 
Significância < 0,01 
 
Quadro C 17. Tabela de contingência em 
função da dimensão da indústria. χ 2 e nível de 
significância.  

L.m. - 0 L.m. -1 
Dim 1 44 4 
Dim 2 42 6 
χ 2 0,11 
Significância ≥ 0,05 
 
Quadro C 18. Tabela de contingência em 
função da dimensão da indústria. χ 2 e nível de 
significância.  

Yersinia - 0 Yersinia -1 
Dim 1 46 2 
Dim 2 47 1 
χ 2 0,00 
Significância ≥ 0,05 
 
Quadro C 19. Tabela de contingência em 
função da dimensão da indústria. χ 2 e nível de 
significância.  

B. cereus - 0 B. cereus -1 
Dim 1 44 4 
Dim 2 45 3 
χ 2 0,00 
Significância ≥ 0,05 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro C 20. Tabela de contingência em 
função da indústria. χ 2 e nível de significância.  

S. aureus - 0 S. aureus -1 
Ind I 14 10 
Ind II 1 23 
Ind III 16 8 
Ind IV 17 7 
χ 2 27,66 
Significância < 0,001 
 
Quadro C 21. Tabela de contingência em 
função da indústria. χ 2 e nível de significância.  

C .p. - 0 C.p. -1 
Ind I 7 17 
Ind II 19 5 
Ind III 23 1 
Ind IV 23 1 
χ 2 38,22 
Significância ≥ 0,05 
 
Quadro C 22.Tabela de contingência em 
função da indústria. χ 2 e nível de significância.  

Salmonella - 0 Salmonella -1 
Ind I 12 12 
Ind II 24 0 
Ind III 24 0 
Ind IV 24 0 
χ 2 41,14 
Significância < 0,001 
 
Quadro C 23. Tabela de contingência em 
função da indústria. χ 2 e nível de significância. 

L.m. - 0 L.m. -1 
Ind I 24 0 
Ind II 23 4 
Ind III 19 5 
Ind IV 20 1 
χ 2 7,59 
Significância ≥ 0,05 
 
Quadro C 24. Tabela de contingência em 
função da indústria. χ 2 e nível de significância. 

Yersinia. - 0 Yersinia -1 
Ind I 23 1 
Ind II 23 1 
Ind III 23 1 
Ind IV 24 0 
χ 2 1,03 
Significância ≥ 0,05 
 
Quadro C 25. Tabela de contingência em 
função da indústria. χ 2 e nível de significância. 

B. cereus - 0 B. cereus -1 
Ind I 21 3 
Ind II 23 1 
Ind III 23 1 
Ind IV 22 2 
χ 2 1,69 
Significância ≥ 0,05 
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Quadro C 26. Tabela de contingência em função do lote de produção na indústria I . χ 2 e nível de 
significância.  

 S. aureus C. p. Salmonella L.m. Yersinia B. cereus 
 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Lote 1 3 1 0 4 4 0 4 0 3 1 4 0 
Lote 2 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 
Lote 3  0 4 3 1 3 1 4 0 4 0 4 0 
Lote 4 3 1 2 2 0 4 4 0 4 0 4 0 
Lote 5 4 0 1 3 2 2 4 0 4 0 2 2 
Lote 6 4 0 1 3 3 1 4 0 4 0 3 1 
χ 2 17,82 8,26 14,00 - 5,21 8,00 
Significância < 0,01 ≥ 0,05 < 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 
 
 
Quadro C 27. Tabela de contingência em função do lote de produção na indústria II . χ 2 e nível de 
significância.  

 S. aureus C. p. Salmonella L.m. Yersinia B. cereus 
 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Lote 1 1 3 4 0 4 0 3 1 4 o 4 0 
Lote 2 0 4 4 0 4 0 4 0 3 1 4 0 
Lote 3  0 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 
Lote 4 0 4 4 0 4 0 3 1 4 0 4 0 
Lote 5 0 4 3 1 4 0 2 2 4 0 3 1 
Lote 6 0 4 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0 
χ 2 5,21 19,45 - 6,00 5,21 5,21 
Significância ≥ 0,05 < 0,01 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 
 
Quadro C 28. Tabela de contingência em função do lote de produção na indústria III . χ 2 e nível de 
significância.  

 S. aureus C. p. Salmonella L.m. Yersinia B. cereus 
 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Lote 1 3 1 3 1 4 0 2 2 4 0 3 1 
Lote 2 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 
Lote 3  4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 
Lote 4 4 0 4 0 4 0 43 1 4 0 4 0 
Lote 5 1 3 4 0 4 0 3 1 3 1 4 0 
Lote 6 0 4 4 0 4 0 3 1 4 0 4 0 
χ 2 17,25 5,21 - 4,29 ≥ 0,05 5,21 
Significância < 0,01 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 
 
Quadro C 29. Tabela de contingência em função do lote de produção na indústria IV . χ 2 e nível de 
significância.  

 S. aureus C. p. Salmonella L.m. Yersinia B. cereus 
 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Lote 1 2 2 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 
Lote 2 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0 3 1 
Lote 3  3 1 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 
Lote 4 4 0 4 0 4 0 3 1 4 0 4 0 
Lote 5 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 1 
Lote 6 4 0 3 1 4 0 4 0 4 0 4 0 
χ 2 15,52 5,21 - 5,21 - 4,36 
Significância < 0,01 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 0,49 
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ANEXO D

1. Outras Designações

2. Composição Base

a - Matéria-prima
   Registe,  por ordem decrescente de importância,  inscrevendo na quadrícula a seguir ao tipo de

   CARNE o número correspondente

CARNE DE PORCO
CABEÇA ENTREMEADA (BARRIGA) TOUCINHO

CARNE DA PÁ FACEIRAS (CALUGA) CARNE DA PERNA

OUTRAS QUAIS

OUTRAS CARNES
GALINHA VACA PERÚ

COELHO PERDIZ PATO

OUTRAS QUAIS

OUTRAS MATÉRIAS PRIMAS (QUAIS)
PÃO DE TRIGO

ORIGEM DAS MATÉRIAS PRIMAS

3. Preparação

a - Condimentação da calda de cozer

SAL ALHO CEBOLA

SALSA LOURO HORTELÃ

OUTRAS QUAIS

Sublinhe os três tempêros que o respondente considera fundamentais

b - Tempero da massa
COLORAU DOCE COLORAU PICANTE BANHA

ALHO AZEITE PIMENTA

OUTRAS QUAIS

Sublinhe os três tempêros que o respondente considera fundamentais

Identificação            
do Entrevistado

FICHA DE INQUÉRITO       
ALHEIRA

Referência           
da Indústria
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c - Descrição sucinta do processo de preparação da massa do enchido

RELATIVAMENTE ÀS CARNES

(processos de cozedura, desmancha e preparação da carne, etc.)

TEMPO TEMPERATURA

RELATIVAMENTE A OUTROS INGREDIENTES

(tipo de pão, corte do pão,  amolecimento do pão na calda de cozedura das carnes)

TEMPO TEMPERATURA

RELATIVAMENTE À MISTURA (INCLUINDO OS NÍVEIS DE TEMPERATURA OBSERVADOS)

(forma e sequência da mistura de ingredientes, processos de homogeneização, etc.)

TEMPO TEMPERATURA

d - Invólucros e tripas
DE PORCO

TRIPA DELGADA FRESCA SALGADA SECA

TRIPA GROSSA FRESCA SALGADA SECA

DE VACA

TRIPA DELGADA FRESCA SALGADA SECA

OUTRAS QUAIS

PREPARAÇÃO DAS TRIPAS

FORMA DE ATAR
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e - Escaldão
NÃO TEMPERATURA TEMPO

SIM TÉCNICA

f - Fumagem
NÃO TEMPERATURA TEMPO

SIM LENHA LOCAL

g - Secagem
ONDE TEMPO

OBSERVAÇÕES

4. Conservação

AO AR

NO FRIO

OUTROS (especif icar)

PRODUTOS USADOS NA CONSERVAÇÃO

5. Manipuladores

a - Quantos manipuladores trabalham no fabrico da Alheira?

b - Usam algum tipo de protecção? luvas máscara nada

OBSERVAÇÕES

6. Dimensão da produção

a - Qual a quantidade de alheira produzida no ano anterior?

b - Qual a quantidade de alheira produzida por dia (lote)?

OBSERVAÇÕES

7. Observações

TEMPO OBSERVAÇÕES
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Quadro E.2. Solução da Análise Multifactorial de Correspondência aplicada aos dados de 

ocorrência de S. aureus, considerando 13 variáveis.  
 

 Factor F1  Factor F2  Factor F3   

Variáveis 

 

Categorias  Cont% Cos2  Cont% Cos2  Cont% Cos2  

 

Q 

Água (WI) 0  0,011 0,004  0,045 0,011  0,354 0,072  0,087 

 1  0,165   0,678   5,303    

Tripa (T) 0  0,884 0,146  2,578 0,321  1,383 0,141  0,608 

 1  6,189   18,047   9,684    

Pão (B) 0  0,000 0,000  0,085 0,028  0,986 0,268  0,297 

 1  0,006   1,727   20,045    

Carne porco (R) 0  0,793 0,033  17,035 0,028  0,019 0,268  0,563 

 1  0,793   17,035   0,019    

Carne ave (P) 0  0,343 0,016  5,236 0,186  14,076 0,411  0,613 

 1  0,441   6,732   18,098    

Especiarias (E) 0  0,033 0,044  0,003 0,003  0,050 0,041  0,087 

 1  2,084   0,176   3,140    

Sup. Equip. (S) 0  0,033 0,022  0,002 0,001  0,137 0,056  0,079 

 1  1,017   0,068   4,240    

Sup. Tanque (Q) 0  0,033 0,011  1,024 0,255  0,486 0,099  0,365 

 1  0,488   15,365   7,291    

Sup, Mãos (M) 0  0,593 0,078  0,949 0,095  0,569 0,046  0,219 

 1  3,200   5,126   3,073    

Carne cozida (Z) 0  5,972 0,492  0,682 0,042  1,494 0,076  0,611 

 1  17,915   2,047   4,483    

Massa (L) 0  6,587 0,579  1,131 0,075  0,432 0,024  0,678 

 1  21,518   3,695   1,412    

Água (WII) 0  0,033 0,044  0,003 0,003  0,050 0,041  0,087 

 1  2,084   0,176   3,140    

Alheira (H) 0  9,895 0,593  0,121 0,005  0,013 0,000  0,599 

 1  18,691   0,232   0,024    

Valores próprios   1,158   1,120   0,098    

% Inércia 

acumulada 

  15,84   27,81   37,63    
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Quadro E.3. Solução da Análise Multifactorial de Correspondência aplicada aos dados de 
ocorrência de C. perfringens considerando 10 variáveis.  

 

 Factor F1  Factor F2  Factor F3   

Variáveis 

 

Categorias  Cont% Cos2  Cont% Cos2  Cont% Cos2  

 

Q 

Água (WI) 0  1,376 0,548  0,22 0,075  0,320 0,092  0,715 

 1  27,974   4,604   6,513    

Tripa (T) 0  1,030 0,154  0,083 0,010  4,788 0,516  0,680 

 1  7,210   0,582   33,514    

Carne porco (R) 0  0,351 0,140  1,989 0,661  0,016 0,005  0,805 

 1  7,132   40,437   0,334    

Carne ave (P) 0  0,002 0,002  0,010 0,010  0,020 0,017  0,029 

 1  0,109   0,607   1,267    

Especiarias (E) 0  0,407 0,486  0,062 0,062  0,178 0,154  0,702 

 1  25,645   3,935   11,229    

Sup. Mesa (I) 0  0,041 0,049  0,029 0,029  0,555 0,479  0,556 

 1  2,579   1,817   34,954    

Sup, Mãos (M) 0  0,002 0,002  0,010 0,010  0,020 0,017  0,029 

 1  0,109   0,607   1,267    

Carne cozida (Z) 0  0,079 0,095  0,636 0,634  0,000 0,000  0,728 

 1  4,985   40,059   0,005    

Massa (L) 0  0,152 0,023  0,488 0,061  0,623 0,067  0,151 

 1  1,061   3,415   4,362    

Alheira (H) 0  4,013 0,369  0,082 0,006  0,007 0,000  0,375 

 1  15,744   0,322   0,028    

Valores próprios   0,187   0,156   0,135    

% Inércia 

acumulada 

  18,659   34,237   47,719    
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Quadro E.4. Solução da Análise Multifactorial de Correspondência aplicada aos dados de 

ocorrência de Salmonella spp. considerando 8 variáveis.  

 Factor F1  Factor F2  Factor F3   

Variáveis 

 

Categorias  Cont% Cos2  Cont% Cos2  Cont% Cos2  

 

Q 

Água (WI) 0  0,174 0,061  0,098 0,028  1,329 0,301  0,391 

 1  3,545   1,985   27,021    

Tripa (T) 0  3,928 0,590  1,513 0,189  0,060 0,006  0,785 

 1  31,985   12,318   0,488    

Carne porco (R) 0  1,761 0,185  5,595 0,489  0,001 0,000  0,674 

 1  9,509   30,215   0,007    

Carne ave (P) 0  2,119 0,318  2,593 0,324  0,361 0,035  0,677 

 1  17,252   21117   2,941    

Sup. Mesa (I) 0  0,204 0,214  0,070 0,061  0,406 0,276  0,552 

 1  12,841   4,402   25,565    

Massa (L) 0  0,001 0,001  0,074 0,064  0,022 0,015  0,080 

 1  0,061   4,636   1,397    

Água (WII) 0  0,001 0,001  0,074 0,064  0,022 0,015  0,080 

 1  0,061   4,636   1,397    

Alheira (H) 0  1,552 0,272  1,001 0,146  3,655 0,415  0,832 

 1  15006   9,674   35,329    

Valores próprios   0,205   0,171   0,133    

% Inércia 

acumulada 

  20,529   37,607   50,900    
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ANEXO F. 
 
Quadro F.1. e F.2. Tabela de contribuição para o chi-quadrado, resultante da relação entre o cluster a que os 
isolados pertencem e a indústria de proveniência (para S. aureus e Salmonella spp respectivamente). 
 
Quadro F.1 
cluster Ind I Ind II Ind III Ind IV Total 
A 10,589 0,825 0,524 0,810 12,748
B 3,513 2,308 0,000 1,656 7,478
C 0,452 0,666 0,262 0,405 1,785
D 2,122 0,568 1,135 0,885 4,710
E 9,524 2,508 1,213 0,540 13,785
F 0,006 1,215 1,152 2,549 4,922
G 0,261 0,103 0,349 0,393 1,106
H 0,603 2,508 38,167 0,540 41,818
I 1,357 5,643 0,786 49,920 57,706
J 0,754 0,239 0,727 0,675 2,395
Total 29,183 16,581 44,315 58,372 148,451

 
 

Quadro F.2. 
cluster Ind I Ind II Ind IV Total 
A 1,729 0,706 0,827 3,263
B 5,491 1,235 3,195 9,921
C 1,765 0,353 2,382 4,500
D 0,572 0,882 0,106 1,560
E 0,865 0,353 0,414 1,631
F 0,286 0,441 0,053 0,780
G 1,765 0,353 2,382 4,500
H 5,735 1,147 7,743 14,625
I 2,647 56,529 2,824 62,000
Total 20,854 62,000 19,926 102,780

 

Quadros F.3. e F.4. Tabela de frequência de clusters de S. aureus por diferentes zonas na indústria. Tabela de 
contribuição para o chi-quadrado resultante da relação entre o cluster a que os isolados pertencem e a zona de 
proveniência na linha de fabrico. 
 
Quadro F.3. 
cluster Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total
A 0 6 0 6 
B 24 10 12 46 
C 0 2 1 3 
D 4 5 4 13 
E 4 0 0 4 
F 10 15 7 32 
G 3 1 0 4 
H 2 2 0 4 
I 3 6 0 9 
J 5 0 0 5 
Total 55 47 24 126 

 
 

Quadro F.4. 
cluster Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
A 2,619 6,323 1,143 10,085
B 0,766 2,987 1,197 4,949
C 1,310 0,694 0,321 2,324
D 0,494 0,005 0,938 1,437
E 2,910 1,492 0,762 5,164
F 1,127 0,786 0,134 2,048
G 0,901 0,162 0,762 1,825
H 0,037 0,173 0,762 0,972
I 0,219 2,081 1,714 4,014
J 3,637 1,865 0,952 6,455
Total 14,019 16,567 8,685 39,272

 

Quadros F.5 e F.6. Tabela de frequência de clusters de Salmonella por diferentes zonas na indústria. Tabela de 
contribuição para o chi-quadrado resultante da relação entre o cluster a que os isolados pertencem e a zona de 
proveniência na linha de fabrico. 
 
Quadro F.5. 
cluster zona 1 zona 2 zona 3 Total 
A 6 0 2 8
B 4 8 2 14
C 4 0 0 4
D 6 3 1 10
E 4 0 0 4
F 5 0 0 5
G 4 0 0 4
H 13 0 0 13
I 3 0 3 6
Total 49 11 8 68

 

Quadro F.6. 
cluster Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
A 0,010 1,294 1,191 2,495
B 3,674 14,524 0,076 18,274
C 0,433 0,647 0,471 1,551
D 0,202 1,181 0,026 1,410
E 0,433 0,647 0,471 1,551
F 0,542 0,809 0,588 1,939
G 0,433 0,647 0,471 1,551
H 1,408 2,103 1,529 5,041
I 0,405 0,971 7,456 8,832
Total 7,541 22,823 12,279 42,643
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