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RESUMO

A importância da Listeria monocytogenes como patógeno veiculado por

alimentos, causador de grave quadro de infecção é bem conhecida. Devido

a sua grande capacidade de sobrevivência às condições adversas do

ambiente, o presente trabalho teve como objetivos verificar a freqüência de

L. monocytogenes em mortadelas comercializadas no município de São

Paulo, SP; avaliar o comportamento de 2 níveis de inóculos de L.

monocytogenes frente ao processamento térmico de mortadelas de 2

formulações em diferentes condições de estocagem e avaliar o

comportamento de L. monocytogenes naturalmente presente em mortadelas

fatiadas, embaladas a vácuo, comercializadas e estocadas sob refrigeração,

durante sua vida de prateleira. As amostras foram analisadas pelos métodos

de Presença/Ausência ou NMP/g. Verificou-se que 26,7% das amostras de

mortadelas analisadas foram positivas para L. monocytogenes. O

processamento térmico convencional aplicado na cocção das mortadelas

(74ºC no ponto mais frio) foi suficiente para redução dos inóculos em até 3

ciclos log independente da formulação do produto. A temperatura de

estocagem, refrigeração ou temperatura ambiente, não interferiu na

recuperação do microrganismo. Nas mortadelas fatiadas e embaladas a

vácuo foi observado aumento médio de 2,5 ciclos log do NMP de L.

monocytogeneslg durante a vida de prateleira do produto, com níveis de L.

monocytogenes próximos a 2,0 log NMP/g no final da vida de prateleira do

produto. De acordo com os resultados obtidos concluiu-se que L.

monocytogenes é um patógeno freqüente em mortadelas; o tratamento

térmico de mortadelas é suficiente para redução de até 3 ciclos logarítmicos

de L. monocytogenes, não tendo sido observada presença do microrganismo

durante estocagem por 30 dias e que mortadelas fatiadas e embaladas a

vácuo mantidas sob refrigeração são susceptíveis a multiplicação de L.

monocytogenes durante sua estocagem refrigerada, representando um risco

à população susceptível.

Palavras-chave: Listeria monocytogenes, processamento de mortadelas,

alimento pronto para consumo.



SUMMARY

L. monocytogenes is an important foodborne pathogen that can cause life

threating infections. The importance of L. monocytogenes as a foodborne

pathogen is well known. Its capacity to resist to adverse environmental

conditions makes this microorganism a cause of concern for the food

industry. The objectives of this study were to evaluate: the incidence of L.

monocytogenes in mortadella samples commercialised in São Paulo, SP,

BR; the behaviour of 2 leveis of L. monocytogenes during the processing of 2

formulations of the product stored at difterent conditions and the behaviour of

indigenous L. monocytogenes present in vaccum-packed sliced mortadella

during the shelf life of the product. Samples were analised by the

Presence/Absence technique or By MPN. 26.7% of the mortadella samples

were positive for L. monocytogenes. The conventional cooking process (74°C

in the coldest point) was sufficient to reduce the population of the

microorganism in up to 3 log and the formulation of the product did not

interfere with this reduction. L. monocytogenes was not detected during

storage of the product for up to 30 days under cold storage (5-8°C) or room

temperature (25°C). The vaccum-packed sliced product showed a mean

increase of 2.5 log of MPN/g during its shelf life with the bacterium reaching

populations around 2 log MPN/g by the end of the período It could be

concluded that L. monocytogenes is very frequent in mortadellas; for this

product the cooking process is sufticient to reduce up to 3 log of L.

monocytogenes. This microorganism could not be recovered during storage

for up to 30 days, indicating no sub-Iethal damage. The vaccum-packed

sliced product stored under refrigeration is susceptible to L. monocytogenes

growth and can be considered risky to susceptible population.

Key-words: Listeria monocytogenes, mortadella processing, ready-to-eat

meat.
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