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RESUMO

BARANCELLI, G.V. Ocorrência e caracterização sorológica e genotípica de Listeria
monocytogenes em indústrias de queijo do Estado de São Paulo. 2010. 115 f. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São
Paulo, Pirassununga, 2010.

Pesquisas sobre Listeria monocytogenes em indústrias de produtos lácteos no Brasil
são escassas. Três laticínios (A, B e C) produtores de queijos do Estado de São Paulo
foram monitorados para a presença de L. monocytogenes no período de outubro/2008 a
setembro/2009. Foram realizadas 12 coletas, correspondentes a 12 lotes de queijo
produzidos, sendo quatro de cada laticínio. Em cada laticínio, as visitas foram realizadas
com intervalos de aproximadamente 2 meses entre cada uma. Foram analisadas 393
amostras, sendo 201 de superfícies com e sem contato com alimentos e 192 de alimentos
(leite cru e pasteurizado e queijo) água e salmoura, para pesquisa de L. monocytogenes. As
análises foram realizadas de acordo com o método do Food and Drug Administration (FDA).
Os resultados confirmam a presença de Listeria spp nas instalações dos três laticínios. L.
monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri e L. welshimeri foram as espécies isoladas neste
estudo. Especificamente a espécie L. monocytogenes não foi encontrada no laticínio A,
entretanto, o microrganismo foi isolado de 12,5% das amostras do laticínio B e de 9,1% do
laticínio C. L. monocytogenes não foi isolada do leite cru dos silos, do leite pasteurizado, da
água e dos queijos Minas frescal, nos 3 laticínios. Porém, no laticínio C, L. monocytogenes
foi isolada de amostras de queijo Prato que foram incluídas apenas na 4ª coleta deste
laticínio, além de ter sido isolada de amostras de salmoura. As maiores prevalências de
contaminação por L. monocytogenes ocorreram em superfícies sem contato com alimentos,
sendo positivas 51,6% das amostras do laticínio B e 21,7% do laticínio C. Em ambos os
laticínios a bactéria também foi isolada de superfícies com contato com alimentos. Os
resultados fornecem informações detalhadas dos pontos prioritários para o desenvolvimento
de estratégias de controle de L. monocytogenes em laticínios e mostram a importância de
programas de monitoramento ambiental do patógeno, mesmo em pequenas indústrias. Os
85 isolados identificados como L. monocytogenes revelaram-se de quatro sorotipos: 1/2a,
1/2b, 1/2c e 4b, com predomínio do 4b, em ambos os laticínios, o que é preocupante para a
saúde pública. Com base nos resultados de PFGE (perfis combinados ApaI e AscI), 40
perfis (pulsotipos) foram obtidos. Pulsotipos foram isolados repetidamente entre coletas nos
laticínios B e C, sugerindo persistência de linhagens nos laticínios. Apesar dos laticínios
serem distantes e independentes, um pulsotipo foi compartilhado entre ambos. O laticínio A
apresentou contaminação por mais de um pulsotipo de L. seeligeri e houve isolamento
repetido de um pulsotipo dessa espécie, entre as coletas, sugerindo adaptação da bactéria e
necessidade de controle do gênero Listeria nessa indústria. A ocorrência de um mesmo
pulsotipo de L. monocytogenes com sorotipos diferentes (1/2b e 4b) mostra que a
sorotipagem deve acompanhar análises mais refinadas como as de natureza genotípica.

Palavras-chave: Listeria monocytogenes, PFGE, laticínio, queijo, sorotipo.

ABSTRACT

BARANCELLI, G.V. Occurrence, serological and genotypic characterization of Listeria
monocytogenes in cheese manufacturing plants in São Paulo State. 2010. 115 f. Thesis
(PhD) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo,
Pirassununga, 2010.

Listeria monocytogenes surveys in cheese manufacturing plants in Brazil are rare.
Three cheese manufacturing plants (A, B and C) in São Paulo state were monitored for the
presence of Listeria monocytogenes during the period of October/2008 – September/2009.
Twelve samples surveys were taken corresponding to 12 cheese lots produced, four in each
plant. In each cheese plant, the samples were taken at intervals of approximately 2 months.
There were 393 samples analyzed, 201 from surfaces with and without contact with food and
192 of food (raw and pasteurized milk and cheese), water and brine, with the objective of
searching for L. monocytogenes. The analyses were performed in accordance with Food and
Drug Administration (FDA) method. The results confirmed the presence of Listeria spp in the
facilities of three plants. L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri and L. weshimeri were
the species isolated in this study. Specifically the L. monocytogenes specie was not isolated
from plant A. However, the microorganism was isolated in 12.5% of the samples from plant B
and 9.1% from plant C. Listeria monocytogenes was not isolated from raw milk in storage
tanks, pasteurized milk, water or Minas frescal cheese samples from the three plants.
Nevertheless, in plant C, L. monocytogenes was isolated in Prato cheese that was included
only in the 4th sampling survey and also from the brine samples. The major prevalence of
contamination by L. monocytogenes occurred on surfaces without contact with food, with
51.6% of the samples positive from plant B and 21.7% from plant C. In both plants, the
microorganism was also isolated from food contact surfaces. The results provide detailed
information about the critical points for the development of L. monocytogenes control
strategies in cheese processing plants and, moreover, show the relevance of sampling
programs of the pathogen, even in small cheese processing plants. The 85 isolates identified
as L. monocytogenes were classified in four serotypes: 1/2a, 1/2b, 1/2c and 4b, with 4b
dominating in both cheese plants, which is of concern to human health. On the basis of
PFGE results (combined profiles ApaI and AscI), 40 profiles (pulsotypes) were found.
Pulsotypes were isolated repeatedly among sampling surveys in plants B and C, suggesting
persistence of lineages in the plants. Despite these plants being distant and independent,
one pulsotype was shared between them. Plant A presented contamination by more than
one pulsotype of L. seeligeri and there was a repetitive isolation of one pulsotype of this
specie among samplings, suggesting adaptation of the bacterium and the need for control of
the Listeria genus in this plant. The occurrence of one single pulsotype of L. monocytogenes
with different serotypes (1/2b and 4b) show that serotyping should follow more refined
analyses as the ones of genotypic nature.

Keywords: Listeria monocytogenes, PFGE, cheese manufacturing plant, cheese, serotype.
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1 INTRODUÇÃO

Listeria monocytogenes é um patógeno importante pela gravidade da doença que
provoca em humanos, com altas taxas de mortalidade para grupos de risco como recémnascidos, idosos, pacientes imunocomprometidos, podendo atingir gestantes e causar
aborto e infecções no feto.
A listeriose resulta principalmente da ingestão de alimentos contaminados (MEAD et
al., 1999; HITCHINS; WHITING, 2001) geralmente processados, armazenados sob
refrigeração por longos períodos e consumidos sem aquecimento (McLAUCHLIN, 1996), tal
como ocorre com os produtos de laticínios, principalmente queijos. Contaminação de
produtos lácteos com L. monocytogenes é uma preocupação, devido aos casos de listeriose
humana ligados ao consumo desses produtos contaminados, especialmente queijos.
Produtos lácteos têm sido relacionados a surtos de listeriose invasiva e não invasiva e
apontados como responsáveis por aproximadamente metade dos surtos de listeriose
relatados na Europa (LUNDÉN; TOLVANEN; KORKEALA, 2004). Surtos de listeriose têm
sido associados a produtos lácteos elaborados com leite cru (GOULET et al., 1995) e
pasteurizado (LYYTIKÄINEN et al., 2000; MAIJALA et al., 2001; CDC, 2008).
No Brasil, a listeriose humana é subdiagnosticada e subnotificada (SILVA et al.,
2010) e não há registros de casos transmitidos por alimentos (DESTRO, 2006), embora L.
monocytogenes esteja comprovadamente presente em diversos produtos (PORTO; EIROA,
2001; SAKATE et al., 2003) sobretudo em derivados lácteos (ZAFFARI et al., 2007;
CARVALHO; VIOTTO, KUAYE; 2007; BRITO et al., 2008; ABRAHÃO et al., 2008; DE NES
et al., 2010). É provável que a maioria dos casos esporádicos de listeriose humana tenha o
alimento como veículo de transmissão da L. monocytogenes (HOFER; REIS; HOFER,
2006), o que reforça a necessidade de identificar as fontes de infecção e os possíveis
alimentos envolvidos, principalmente o leite e derivados.
A cadeia produtiva do leite pode favorecer contaminações por L. monocytogenes. As
poucas pesquisas sobre ocorrência de L. monocytogenes em leite cru conduzidas no Brasil
mostram resultados divergentes, mas a detecção da bactéria em queijos (CARVALHO;
VIOTTO, KUAYE, 2007; BRITO et al., 2008) é freqüente, principalmente em queijo Minas
frescal. O queijo Minas frescal, também conhecido como queijo branco ou frescal, é um dos
mais populares no Brasil, com produção disseminada pelo país (ABIC, 2010) principalmente
em laticínios de pequeno porte. É um queijo de muito alta umidade a ser consumido fresco
(BRASIL, 1997a). Outro queijo amplamente consumido no país é o Prato, um queijo de
consistência macia, de cor amarelo clara e sabor suave. No Brasil não há pesquisas sobre
contaminações por L. monocytogenes especificamente nesse tipo de queijo.
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Está emergindo um consenso de que o ambiente de processamento de alimentos
representa a fonte mais comum de contaminação por L. monocytogenes em alimentos
prontos para o consumo (FENLON; WILSON; DONACHIE, 1996; KATHARIOU, 2002;
HOFFMAN et al., 2003) e as indústrias de laticínios são particularmente suscetíveis à
contaminação por essa bactéria (KABUKI et al., 2004). Atualmente as grandes indústrias de
alimentos vêm tentando minimizar o risco de veiculação de L. monocytogenes em produtos
prontos para o consumo, porém esse risco ainda existe e não se sabe como as pequenas
empresas estão tratando o problema (DESTRO, 2006). Considerando-se que a
pasteurização elimina a L. monocytogenes no leite cru, o controle dessa bactéria no
ambiente industrial pós tratamento térmico é importante. Pesquisas em laticínios mostram
que a contaminação cruzada após a pasteurização do leite seria a fonte de contaminação
dos queijos. No Brasil, informações sobre contaminações por L. monocytogenes em
laticínios são escassas. O conhecimento dos padrões de contaminação por essa bactéria ao
longo do processo de produção de queijos é importante para prevenir contaminações nos
produtos. Além disso, não há estudos comparando perfis genéticos de L. monocytogenes
isoladas de diferentes laticínios no país.
Este trabalho foi proposto com o objetivo de contribuir para uma melhor
compreensão das fontes, da distribuição e da diversidade de L. monocytogenes no ambiente
de produção de queijos, particularmente o Minas frescal, sendo as técnicas de
caracterização antigênica e de Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) ferramentas
essenciais para o estudo. Os resultados serão úteis para melhorar as estratégias de controle
desse perigo microbiológico nas indústrias de queijos em geral.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Breve histórico, classificação taxonômica de Listeria spp, caracterização,
metabolismo e habitat de Listeria monocytogenes

A história sobre listeriose e L. monocytogenes iniciou oficialmente em 1924. O
primeiro diagnóstico da doença em humanos ocorreu em um soldado acometido de
meningite, no final da primeira Guerra Mundial (ROCOURT; BUCHRIESER; 2007), sendo a
identificação da bactéria retrospectiva (COTONI, 1942). Anterior a este caso, não há
observações validadas (ROCOURT; BUCHRIESER, 2007), sendo a primeira publicação
sobre a descrição de L. monocytogenes de Murray; Webb; Swann (1926), relativa ao
isolamento da bactéria proveniente de coelhos que apresentaram morte súbita. Segundo
Rocourt; Buchrieser (2007), há descrições de isolamento da bactéria anteriores a de Murray
e colaboradores (1926), entretanto, outros pesquisadores não teriam depositado seus
isolados em coleções permanentes. De acordo com Cotoni (1942), Hülphers teria isolado a
bactéria de fígado de coelho em 1911.
A listeriose inicialmente era tratada como uma doença de animais e, embora a
associação entre a alimentação com silagem e a infecção pela bactéria em animais fosse
conhecida há décadas, L. monocytogenes só foi reconhecida como patógeno de origem
alimentar para humanos na década de 1980 (LOW; DONACHIE, 1997), quando foram
iniciadas pesquisas em decorrência de surtos de listeriose humana ocorridos naquela
década, ligados ao consumo de diversos alimentos contaminados com a bactéria. Anterior à
década de 1980, a listeriose era considerada uma doença rara e esporádica em humanos
(SAUDERS; WIEDMANN, 2007). L. monocytogenes só foi incluída na lista de patógenos
alimentares quando ocorreu um surto de listeriose no Canadá, em 1981, devido ao consumo
de salada de repolho contaminada (WARRINER; NAMVAR, 2009).
Diversos trabalhos têm sido publicados com foco na epidemiologia e patogênese
(HOF, 2003a; KATHARIOU, 2002), identificação (GASANOV; HUGUES; HANSBRO, 2005),
tipagem de L. monocytogenes (WIEDMANN, 2002), evolução (BUCHRIESER, 2007;
RAGON et al., 2008), características genéticas (BUCHRIESER, 2007), sobrevivência em
condições adversas e mecanismos de adaptação (PAN; BREIDT JR; KATHARIOU, 2006;
GANDHI; CHIKINDAS, 2007), além de resistência a antimicrobianos (CONTER et al., 2009)
e controle da bactéria em indústrias de alimentos (TOMPKIN, 2002). As diversas pesquisas
sobre a bactéria nos últimos anos mostram que L. monocytogenes não é mais um “patógeno
emergente”.
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A taxonomia atual de Listeria é resultado de mais de 25 anos de estudos de
laboratórios em diferentes países (ROCOURT; BUCHRIESER, 2007). O gênero Listeria
pertence à família Listeriaceae, à ordem Bacillales, à classe Bacilli e ao filo Firmicute (NCBI,
2010) e compreende seis espécies - Listeria monocytogenes, Listeria ivanovii, Listeria
seeligeri, Listeria innocua, Listeria welshimeri e Listeria grayi, como evidenciado por valores
de homologia de DNA, seqüenciamento de DNA e 16S rRNA, propriedades de
quimiotaxonomia e análises de enzima multilocus (ROCOURT; BUCHRIESER, 2007).
Recentemente foi proposta a classificação de uma nova espécie dentro do gênero Listeria, a
Listeria marthii, após a obtenção de 4 isolados não produtores de hemólise em ágar sangue,
provenientes de amostras de solo e água nos Estados Unidos (GRAVES et al., 2010).
Dentre as espécies de Listeria, somente L. monocytogenes é considerada
consistentemente patogênica para humanos (ALLERBERGER, 2002; GILOT; CONTENT,
2002; CHAMBEL et al., 2007) embora infecções ocasionais por L. seeligeri (GILOT;
CONTENT, 2002), L. ivanovii (CUMMINS; FIELDINGT; McLAUCHLIN, 1994; LOW &
DONACHIE, 1997; RAMAGE et al., 1999; GILOT; CONTENT, 2002; SNAPIR; VAISBEIN;
NASSAR, 2006), L. grayi (TODESCHINI et al., 1998) e L. innocua (PERRIN; BEMER;
DELAMARE, 2003) já tenham sido relatadas.
Todas as espécies de Listeria têm sido isoladas do solo, vegetais em decomposição,
silagem, esgoto, água, carnes, leite cru, queijos e resíduos de abatedouros (GILOT;
CONTENT, 2002). Além desses ambientes, a espécie L. monocytogenes tem sido
encontrada em hortaliças e material fecal de várias espécies de mamíferos, aves e peixes,
em geral portadores assintomáticos, que liberam a bactéria nas fezes. O solo e os vegetais
em decomposição são os principais reservatórios da bactéria (RYSER; DONNELLY, 2001).
Isso explica o fato de L. monocytogenes ser facilmente encontrada em alimentos de origem
animal e vegetal, “in natura” ou processados, incluindo leite e derivados. Apesar da ampla
distribuição na natureza, L. monocytogenes e outras Listeria spp. ocorrem em baixa
população na maioria dos habitat naturais. Ambientes naturais e de indústrias de alimentos
podem ser fontes de linhagens patogênicas de L. monocytogenes, mas é improvável que
sejam fontes diretas de infecção humana (SAUDERS; WIEDMANN, 2007).
Os principais testes bioquímicos para diferenciar as espécies de Listeria estão
apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Diferenciação bioquímica das espécies do gênero Listeria
Manitol
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Testes com camundongos. Ágar sangue de carneiro. Linhagens que fermentam ribose são
classificadas como L. ivanovii subsp. ivanovii e as não fermentadoras de ribose como L. ivanovii
d
e
subsp. londiniensis. V: biotipos variáveis. Inclui duas subespécies: L. grayi subsp. murrayi reduz
f
g
nitrato / L. grayi subsp. grayi não reduz nitrato. Adaptado de PAGOTTO et al. (2001). De 30 cepas, a
ATCC 15313 não produziu reação positiva. Fonte: adaptado de PAGOTTO et al. (2001) e HITCHINS
(2003).

Listeria é um bastonete Gram-positivo pequeno (0,5 µm de diâmetro e 1 a 2 µm de
comprimento) com extremidades arredondadas. As células são encontradas isoladas ou em
cadeias curtas, podendo aparecer em arranjos em formas de “V”, “Y” ou paliçada e não
produzem esporos ou cápsulas. A bactéria é móvel por poucos flagelos peritríquios quando
cultivada entre 20 e 25 ºC, porém é imóvel ou apresenta fraca motilidade a 37 ºC. O seu
cultivo em meio semi sólido resulta em crescimento com forma característica de “guardachuva” a aproximadamente 0,5 cm abaixo da superfície do meio, devido à natureza
microaerófila do organismo (ROCOURT; BUCHRIESER, 2007).
A publicação do sequenciamento do genoma de Listeria ocorreu em 2001, sendo o
primeiro sequenciamento das espécies L. monocytogenes linhagem EGD do sorotipo 1/2a
com 2.944,528 pares de base (pb) e de L. innocua linhagem CLIP 11262 sorotipo 6a com
3.011,209 pb (GLASER et al., 2001). Dois anos após, o sequenciamento de outras 3
linhagens de L. monocytogenes (NELSON et al., 2004) associdas a doença de origem
alimentar foi publicado e, posteriormente, o sequenciamento de L. welshimeri (HAIN et al.,
2006). O sequenciamento completo do genoma dessas bactérias tem contribuído para o
entendimento da virulência e da evolução de L. monocytogenes, além de fornecer
evidências sobre o processo de evolução do gênero (BUCHRIESER, 2007).
L. monocytogenes se diferencia de outros patógenos causadores de doenças de
origem alimentar pela capacidade de se multiplicar em altas concentrações (10%) de NaCl e
de sobreviver em concentrações ainda maiores, além de crescer num limite de atividade de
água (aw) de 0,93 (ROCOURT; BUCHRIESER, 2007). A bactéria é capaz de se multiplicar
em ampla faixa de temperatura (1 – 45 ºC) e de se adaptar e sobreviver em condições de
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estresse por ácidos. Sua habilidade para colonizar, se multiplicar e persistir em ambientes
de indústrias de alimentos provavelmente reflete sua capacidade de sobreviver em
ambientes naturais por longos períodos (SAUDERS; WIEDMANN, 2007). Para uma bactéria
que não forma esporos, ela resiste bem aos efeitos deletérios do congelamento,
dessecamento e aquecimento (UHITIL et al. 2004). Psicrotrófica, o controle dessa bactéria
na cadeia de produção de alimentos é um desafio, especialmente para indústrias de
laticínios (KOZAK et al., 1996).
A diferença para um alimento ser considerado de alto ou baixo risco para a listeriose
está nas características do mesmo em possibilitar que L. monocytogenes se multiplique e
atinja altos números. Em alimentos que oferecem condições para a multiplicação do
patógeno, uma população inicial baixa poderá atingir contagens consideráveis durante o
armazenamento sob refrigeração prolongado (ILSI, 2005). Alimentos assim devem ser
mantidos em temperaturas de 4,4ºC ou inferiores, para retardar o crescimento da bactéria,
em caso de contaminação (HHS/USDA, 2003), que é acentuado em temperaturas de abuso
(ILSI, 2005). Fatores de risco associados a alimentos envolvidos em surtos de listeriose
incluem ausência de tratamento térmico que destrua a bactéria, composição do alimento
que favoreça sua multiplicação e o consumo desses alimentos por indivíduos
imunodeprimidos e mulheres grávidas (FSAI, 2005).
Linhagens de L. monocytogenes se diferenciam com base em determinantes
antigênicos expressos na superfície da bactéria. Variações antigênicas são produzidas por
diferentes estruturas de superfície, incluindo ácido lipoteicóico, proteínas de membrana e
organelas extracelulares, como flagelos e fímbrias. Essas diferenças podem ser
identificadas por tipagem sorológica (sorotipagem) (GRAVES; SWAMINATHAN; HUNTER,
2007). Linhagens de L. monocytogenes são divididas em sorotipos baseados em antígenos
somáticos (O) e flagelares (H) (SEELIGER; HÖHNE, 1979) e a sorotipagem é baseada em
reações de aglutinação com anti-soros específicos para diferenciar os antígenos na
superfície celular (SJÖMAN, 2010).
Treze sorotipos de L. monocytogenes foram identificados (1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b,
3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e e 7) (FARBER; PETERKIN, 1991; OKWUMABUA et al., 2005),
sendo a maioria dos casos de listeriose humana associada a 1/2a, 1/2b e 4b (GRAVES;
SWAMINATHAN, HUNTER 2007; SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007) e a maior parte
dos surtos relacionada a linhagens do sorotipo 4b (LUNDÉN; TOLVANEN; KORKEALA,
2004; SWAMINATHAN; GERNER-SMITH, 2007), inclusive na Europa, onde este é o
sorotipo mais comum em casos de listeriose humana (LUNDÉN;TOLVANEN; KORKEALA,
2004). Entretanto, há uma aparente escassez do sorotipo 4b entre isolados provenientes de
alimentos (KATHARIOU, 2002). É possível que outros sorotipos sejam melhor adaptados a
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alimentos e a ambientes de processamento, como 1/2c, que apresentou maior eficiência de
aderência em superfícies de aço inoxidável do que o 4b (NORWOOD; GILMOUR, 1999).
Os sorotipos 1/2a e 1/2b também são responsáveis por um número significativo de
casos esporádicos da doença humana. Hipóteses poderiam explicar o aparente predomínio
do sorotipo 4b em casos epidêmicos de listeriose humana e dos sorotipos 4b, 1/2a e 1/2b
em casos esporádicos: humanos seriam mais expostos a esses sorotipos do que a outros
e/ou esses sorotipos possuem potencial patogênico único para humanos (WIEDMANN,
2002). O predomínio do sorotipo 4b em listeriose humana sustenta a hipótese que cepas
desse sorotipo possuem maior potencial patogênico do que outros (1/2a e 1/2b) (LOPEZ et
al., 2007). Ainda, atributos relativos à ecologia e fisiologia do organismo - como
sobrevivência e crescimento em alimentos - tornam linhagens desses sorotipos mais
prováveis de colonizar ambientes de processamento e contaminar alimentos prontos para
consumo armazenados sob refrigeração e atingir níveis infectantes (KATHARIOU, 2002). O
predomínio desses poucos sorotipos envolvidos em listeriose humana pode explicar o baixo
número de casos de listeriose, em situações de exposição freqüente a alimentos
contaminados com L. monocytogenes (TOMPKIN, 2002).
Uma característica marcante da estrutura da população de L. monocytogenes é a sua
distinção em 3 linhagens filogenéticas. Inicialmente, duas principais Linhagens foram
diferenciadas, por análises principalmente baseadas em eletroforese de enzima multilocus e
Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE), sendo uma terceira linhagem subsequentemente
reconhecida, com base em variações de genes de virulência, ribotipagem e arranjos de DNA
(RAGON et al., 2008). A Linhagem I inclui os sorotipos 1/2b, 3b, 4b, 4d e 4e e a Linhagem II
corresponde aos sorotipos 1/2a, 3a, 1/2c e 3c (ILSI, 2005; RAGON et al., 2008). Históricos
clínicos sugerem que há diferença no potencial patogênico entre as 3 Linhagens, uma vez
que a Linhagem I contêm a maioria dos isolados relacionados à listeriose humana
(JEFFERS et al., 2001), enquanto cepas da Linhagem II são mais frequentemente isoladas
de alimentos (GRAY et al., 2004). Já as cepas da Linhagem III raramente causam doença
humana e são mais envolvidas em surtos de listeriose animal. Dados sugerem que possa
existir uma linhagem de L. monocytogenes (Linhagem I) com maior probabilidade de causar
doença em humanos quando presente nos alimentos (ILSI, 2005). Alguns autores, como
Brosch; Chen, Luchansky (1994) apresentam essa classificação de forma diferente,
considerando pertencentes à Linhagem I, os sorotipos 1/2a, 1/2c e 3b e, à Linhagem II, os
sorotipos 1/2b, 4b, 4d e 4e.
Embora pareça haver diferença de virulência entre linhagens de L. monocytogenes,
com base nos conhecimentos atuais, qualquer linhagem (cepa) da bactéria deve ser
considerada potencialmente patogênica para humanos (TOMPKIN, 2002; HAMDI et al.,
2007).
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2.2 Listeriose

A listeriose tem sido considerada uma doença de origem alimentar atípica, de grande
preocupação para a saúde pública devido à gravidade da enfermidade, às altas taxas de
mortalidade (30%) (ROCOURT et al., 2003), mesmo em casos de tratamentos com
antimicrobianos adequados (SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007), ao longo período de
incubação e à predileção por indivíduos que apresentam alguma limitação na imunidade
mediada por células T (FARBER; PETERKIN, 1991; ALLERBERGER, 2002).
Existem duas formas de listeriose associadas com L. monocytogenes: não invasiva e
invasiva. A forma invasiva ocorre principalmente em pessoas do grupo de risco para a
doença (LUNDÉN; TOLVANEN; KORKEALA, 2004). Ao contrário de outras infecções
alimentares, a listeriose invasiva não provoca sintomas gastrointestinais em humanos.
Depois de ingeridas, as células colonizam o intestino, são fagocitadas por macrófagos, onde
se multiplicam no citoplasma e espalham-se pelo organismo (KATHARIOU, 2002) ficando
protegidas dos mecanismos de defesa do hospedeiro, o que limita a eficácia de terapia com
drogas (HOF, 2003b). As manifestacões clínicas da listeriose em adultos são decorrentes
principalmente de infecções no sistema nervoso central (SNC) e bacteremia, mas podem
incluir diversas outras infecções como endocardite, peritonite, pneumonia e ostiomielite. A
infecção do SNC por L. monocytogenes se manifesta tipicamente como meningite ou
encefalite e geralmente apresenta sintomas prodrómicos que incluem dor de cabeça, febre e
indisposição (FARBER; PETERKIN, 1991).
A maioria dos casos de listeriose humana ocorre em idosos, gestantes e indivíduos
imunocomprometidos, sendo que aproximadamente 1/3 dos casos ocorre em gestantes
(ILSI, 2005). A bactéria é capaz de atravessar a barreira placentária, causando infecções no
feto, provocando aborto ou infecções em recém nascidos incluindo meningite, encefalite,
septicemia neonatal, além de nascimento prematuro e morte fetal (PARIDA et al.,1998).
Gestantes que contraem a doença, e seus fetos com frequencia são congenitamente
infectados, podem não apresentar qualquer sintoma e, quando estes ocorrem, são típicos de
uma gripe leve (JAY, 2000).
Trata-se de um patógeno oportunista (FAO/WHO, 2004; RANGON et al., 2008),
embora registrem-se casos em humanos imunocompetentes (HOFER; NASCIMENTO;
OLIVEIRA, 1998). A principal defesa do organismo contra a listeriose é a imunidade
mediada por células e pessoas com disfunções das células T parecem ser particularmente
passíveis de contrair a doença (SWAMINATHAN; GERNER-SMITD, 2007). Dentre os
animais, os ruminantes domésticos são os mais afetados pela listeriose (HO; LAPPI,
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WIEDMANN, 2007) com sinais clínicos da doença semelhantes aos que ocorrem em
humanos (BORUCKI et al., 2004).
A listeriose é relativamente rara em crianças e adultos imunocompetentes, razão
pela qual apresenta discreta incidência na maior parte do mundo (HOFER; REIS, HOFER,
2006). Dentro da população susceptível, é possível identificar sub-grupos mais prováveis do
que outros de adoecer gravemente e morrer devido à listeriose. Assim, foi estimado que
indivíduos transplantados, portadores de câncer no sangue e com AIDS (Acquired
Immunodeficiency Syndrome) apresentam 2584, 1364 e 865 maior susceptibilidade relativa
para a doença, respectivamente, do que indivíduos com menos de 65 anos sem
comprometimento imunológico (FAO/WHO, 2004; ILSI, 2005). Atualmente existem fatores
que colaboram para a expansão da população altamente susceptível à L. monocytogenes,
entre eles a epidemia de AIDS, o uso de medicamentos imunossupressivos em
transplantados, as terapias para câncer e o aumento da população idosa.
Existem relatos de surtos de gastroenterite febril causados por L. monocytogenes
(DALTON et al., 1997; AURELI et al., 2000; CARRIQUE-MAS et al, 2003), uma forma mais
branda da listeriose em humanos, não invasiva, com sintomas não específicos e, por isso
sub-diagnosticada (SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007), que parece não afetar
grupos populacionais específicos (DESTRO, 2006). Há descrições de casos de
gastroenterite por L. monocytogenes sem evolução para formas graves de listeriose (OOI;
LORBER, 2005).
Ressalte-se que existem outras vias de infecção por L. monocytogenes, além da oral,
como a via respiratória, através de aerossóis (MARTH, 1988). Em 1994 Radostits; Blood;
Gay (1994) relataram que pessoas do meio rural apresentavam maior possibilidade de
contaminação por L. monocytogenes, devido ao contato com a bactéria em situações
específicas, como o manejo de animais de produção infectados, com casos de dermatite na
pele de veterinários após o auxílio a parto distócitos, além de casos de conjuntivite.
Entretanto, atualmente se sabe que populações do meio urbano são frequentemente
expostas ao microrganismo através de alimentos contaminados, e as indústrias de alimentos
podem ser pontos importantes da contaminação, especialmente de alimentos prontos para o
consumo.
Vários fatores de virulência envolvidos no ciclo de vida intracelular da L.
monocytogenes têm sido identificados, além de outros produtos da bactéria, que contribuem
para a sua sobrevivência no hospedeiro (VÁZQUEZ-BOLAND et al., 2001). Um grupo de
genes, localizados em um “cluster”, codifica fatores de virulência como fosfolipases (plcA e
plcB), listeriolisina O (hly), metaloprotease (mpl) e proteína actA e dependem da proteína
regulatória prfA (KATHARIOU, 2002). Há outros genes que codificam fatores de virulência
fora desse grupo, como os das internalinas (RAGON et al., 2008).
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Embora a listeriose represente apenas 0,02% das ocorrências de doenças de origem
alimentar, ela está entre as causas mais freqüentes de mortes provocadas por esse tipo de
doença. Na União Européia tem sido relatada uma incidência de listeriose humana entre 2 e
10 casos/milhão (JEMMI; STEPHAN, 2006). Nos EUA, Em 1999, o Center for Disease
Control and Prevention (CDC) estimou uma ocorrência de 2500 casos de listeriose por ano
nos EUA, com aproximadamente 500 mortes (MEAD et al., 1999). Dados mais recentes
relatam incidência de 0,27 casos/100.000 habitantes/ano (CDC, 2007). Dados do CDC
indicam que a incidência de listeriose humana tem diminuído nos últimos anos nos EUA
(UNIVERSITY OF MINNESOTA, 2007) e a provável razão da queda é a intensificação de
esforços para reduzir a contaminação dos alimentos. Já na Alemanha, Hof; Szabo; Becker
(2007) relataram que o número de casos registrados de listeriose havia dobrado nos últimos
dois anos. Na França, de 1999 a 2005 a incidência de listeriose diminuiu de 4,5 para 3,5
casos/milhão de pessoas, mas, em 2006, aumentou para 4,7 casos/milhão de pessoas. Em
outros 8 países da Europa, a incidência de listeriose tem aumentado ou permanecido
relativamente alta desde 2000 (GOULET et al., 2008).
No Brasil, pesquisas mostram a circulação de L. monocytogenes na espécie humana
provocando graves infecções e revelando portadores assintomáticos (HOFER; REIS;
HOFER, 2006). Até o momento, a notificação de casos de listeriose em humanos não é
compulsória no país, o que resulta na falta de dados que ilustrem a magnitude do problema
(FERRONATTO, 2010). No Brasil há registros de casos de listeriose humana antes mesmo
da sua associação com transmissão alimentar, ocorrida na década de 1980. SUASSUNA et
al. (1969) isolaram L. monocytogenes de líquor, sendo provavelmente o primeiro caso
descrito no antigo Estado da Guanabara. HOFER; MENEZES (1969) isolaram o
microrganismo de secreção vaginal de mulheres com histórico de abortos crônicos, havendo
duas amostras positivas em 42 casos estudados. ESPER et al. (1978) diagnosticaram 12
casos de meningite causados por L. monocytogenes, entre 1975 e 1977. Registros mais
recentes de listeriose no Brasil incluem 3 casos de meningite no Distrito Federal (HOFER;
NASCIMENTO; OLIVEIRA, 1998) 5 casos de bebês com meningite em São Paulo
(LANDGRAF et al., 1999); listeriose em pacientes transplantados renais (HOFER; MELLE;
HOFER, 1999); em caso de pneumonia (DE SÁ et al., 2004) e casos de peritonite bacteriana
espontânea em idosos portadores de cirrose (TOYOSHIMA et al., 2006). Em Porto Alegre,
L. monocytogenes foi detectada em 33,7% (50/148) das placentas humanas relacionadas a
abortos e partos prematuros (SCHWAB; EDELWEISS, 2003).
No Brasil, dentre os isolados provenientes de humanos, o sorotipo 4b tem
predominado, seguido de 1/2a. A caracterização sorológica de 71 amostras de L.
monocytogenes isoladas de processos patológicos e de portadores humanos entre 1969 e
1983, revelou predomínio do sorotipo 4b (50,70%) (HOFER; PESSÔA, MELLES, 1984).
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HOFER; RIBEIRO; FEITOSA (2000) avaliaram a distribuição e a frequência de espécies e
sorovares em isolados com diagnóstico presuntivo de Listeria (n=3.112), provenientes de
diferentes fontes, colecionados entre 1971 e 1999. Dentre os isolados de humanos,
predominou L. monocytogenes, com 3 tipos antigênicos predominantes: 4b (45,4%), 1,2a
(20,9%) e 1/2b (19,1%). Hofer; Reis; Hofer (2006) caracterizaram a distribuição de sorovares
de L. monocytogenes entre 255 amostras do gênero Listeria isoladas de diferentes materiais
clínicos de origem humana de várias regiões do Brasil, coletados no período de 1969 a
2000, e observaram que o sorotipo 4b foi o mais incidente seguido por 1/2a. Em 13 cepas
de L. monocytogenes isoladas de casos de listeriose humana ocorridos entre 1995 e 2005,
no Estado de São Paulo, Lemes-Marques; Cruz; Destro (2007) também encontraram
predomínio do sorotipo 4b, seguido por 1/2a. Ressalte-se que 1/2a tem sido o sorotipo mais
freqüentemente isolado de produtos lácteos no Brasil (HOFER; REIS; HOFER, 2006, BRITO
et al., 2008; ABRAHÃO et al., 2008; DE NES et al., 2010).
A dose infectante (DI) de L. monocytogenes para humanos não está estabelecida,
devido à impossibilidade de se realizar pesquisas com voluntários saudáveis, à variação da
suscetibilidade e condição imunitária do hospedeiro e à variabilidade na virulência do
patógeno. Outra dificuldade de se estabelecer a DI é que os dados coletados de surtos de
listeriose podem não representar a real contaminação do alimento incriminado. Devido ao
tempo entre a exposição e o início dos sintomas, pode haver multiplicação, morte ou injúria
da bactéria no alimento, ou mesmo não haver mais o alimento disponível. A listeriose
apresenta um período de incubação longo, que varia de 3 a 70 dias (CVE, 2003), mas
geralmente excede a 30 dias (SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007), o que dificulta
identificar o agente causador e rastrear o alimento contaminado. A maioria dos casos de
listeriose humana ocorre de forma esporádica, ao invés de surtos alimentares (ROCOURT
et al., 2003).
Devido à natureza ubíqua, L. monocytogenes frequentemente contamina produtos crus
e, por contaminação cruzada, outros alimentos. Assim, pessoas são frequentemente
expostas

à

bactéria embora

a

listeriose seja relativamente rara

em

humanos

(SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT, 2007). CHEN et al. (2003) explicam que consumidores
parecem ser expostos frequentemente a baixas populações de L. monocytogenes, mas essa
exposição raramente resulta em doença. Em pesquisa com camundongos, SCHLECH III
(1988) relatou uma DI oral <102 células, mas GOLNAZARIAN et al. (1989) estimaram DI
entre 103 e 109 células e STEPHENS et al. (1991) o valor de 1010 células. Dados coletados
em surtos de listeriose sugerem que os alimentos incriminados continham contagens
elevadas de L. monocytogenes, cerca de 106 UFC/g (FDA/FSIS, 2003), o que realça a
necessidade de minimizar a exposição humana a altas populações da bactéria. Dados mais
recentes (FAO/WHO, 2004) sugerem que contagens inferiores a 102 UFC/g em alimentos
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não são infectantes, mas não excluem essa possibilidade. Assume-se que menos do que
1000 células possam causar a doença em populações susceptíveis (FDA, 2007). Como
alertaram Golnazarian et al. (1989) e Swaminathan; Gerner-Smidt (2007), na estimativa de
risco, deve-se considerar que pessoas saudáveis podem resistir à ingestão de um número
de células de L. monocytogenes que pode causar doença em indivíduos imunodeprimidos.
Apesar da controvérsia sobre os valores de DI para L. monocytogenes, considera-se o
critério de “ausência em 25 ou 50g” adequado como limite de tolerância para o
microrganismo em alimentos (FAO/WHO, 2004). Entretanto, contagens inferiores a 102/g em
alimentos sólidos e <10 /mL em alimentos líquidos podem não ser detectadas por
plaqueamento direto nos meios usuais de isolamento (HEISICK; ROSAS-MARTY; TATINI,
1995). A alternativa mais eficiente seria a contagem em tubos através da técnica do Numero
Mais Provável (NMP) (TRANT; HITCHINS, 1996).
Existem políticas sanitárias relacionadas com a presença de L. monocytogenes em
alimentos em muitos países. Os EUA estabeleceram tolerância zero para a bactéria, em
alimentos prontos para o consumo, incluindo produtos lácteos, com base na possibilidade de
que a dose mínima infectante possa ser baixa (RYSER; MARTH, 1991). No Canadá, os
alimentos são classificados em categorias, de acordo com as condições que oferecem para
o crescimento da bactéria, vida de prateleira e armazenamento refrigerado ou não. Assim,
os critérios microbiológicos para L. monocytogenes naquele país variam de ausência em
50g até < 100 UFC/g no alimento e, para cada situação, são recomendadas diferentes
ações (LAKE et al., 2005). Com base na legislação européia, os processadores de alimentos
devem garantir a ausência do patógeno, no caso de alimentos prontos para consumo
destinados a grupos de risco, ou então o alimento deve apresentar uma população máxima
de 100 UFC/g ou mL, até a data de validade, quando o alimento permite a multiplicação da
bactéria, ou no momento em que estes passam pelo controle de qualidade indústria, no
caso de não oferecerem condições para multiplicação do patógeno, conforme estabelece o
EU Reg. 2073/ 2005 (COMMISSION REGULATION, 2005). No Brasil, a única categoria de
alimentos com padrão para L. monocytogenes são queijos de média, alta e muito alta
umidade, para os quais a legislação estabelece ausência da bactéria em 25g, em 5
amostras do produto de um mesmo lote (BRASIL, 1996; ANVISA, 2001).
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2.3 Surtos e casos de listeriose associados a produtos lácteos

No que concerne às listerioses transmitidas por produtos lácteos, há surtos de grande
repercussão. Entre 1949 a 1957 houve uma ocorrência massiva de listeriose em HalleAlemanha, a qual acredita-se ter sido ligada ao consumo de leite cru contaminado
(SEELIGER, 19611 apud LUNDÉN; TOLVANEN; KORKEALA, 2004). Em 1983, em
Massachusetts, um surto de listeriose associado a leite pasteurizado contaminado acometeu
49 pessoas e causou 14 mortes (FLEMMING et al., 1985). Este surto e outro ocorrido na
Califórnia, em 1985, com 142 casos e 48 mortes, atribuído ao consumo de queijo estilo
mexicano contaminado (LINNAN et al., 1988), foram importantes para esclarecer o papel do
alimento na disseminação da listeriose. Na década de 1980, ocorreram diversos surtos
relacionados a queijos contaminados (HOF, 2003a) e, desde então, há relatos de surtos de
listeriose de origem alimentar ligados a várias categorias de alimentos (LIANOU; SOFOS,
2007). Em 1994, o consumo de leite pasteurizado achocolatado contaminado resultou em
surto de gastroenterite nos EUA (DALTON et al., 1997). Em Massachusetts (EUA), em 2007,
ocorreu um surto atribuído ao consumo de leite pasteurizado contaminado que acometeu 5
pessoas resultando em 3 mortes (CDC, 2008). Na Finlândia, o consumo de manteiga
causou um surto envolvendo 25 pessoas, com 6 mortes LYYTIKÄINEN et al. (2000). Outros
surtos associados ao consumo de queijos contaminados ocorreram na França (GOULET et
al., 1995; JACQUET et al., 1995), Canadá (GAULIN, 2003), Suécia (CARRIQUE-MAS, et al.,
2003) Japão (MAKINO et al., 2005), EUA (MacDONALD et al., 2005) e Suíça (BÜLA; BILLE;
GLAUSER, 1995; BILLE et al., 2006). Surtos recentes na Europa, atribuídos ao consumo de
queijo tipo “Quargel” resultaram em 4 mortes (FRETZ et al., 2010).
Numa avaliação quantitativa de risco realizada nos EUA, foi estimado que produtos
lácteos apresentam alto risco relativo para listeriose humana (FDA/USDA, 2003), tendo sido
incriminados em 9 dos 26 surtos relatados. Outra avaliação estimou o risco de ocorrência de
listeriose humana a partir da ingestão de quatro alimentos prontos para o consumo: leite
pasteurizado, sorvete, peixe defumado e carnes fermentadas. O leite pasteurizado foi
apontado como o de maior risco de causar listeriose na população, sendo a estimativa de
ocorrência de 9,1 casos/10 milhões de pessoas/ano. Apesar de dados epidemiológicos
evidenciarem baixa ocorrência da bactéria em leite pasteurizado, o produto oferece
condições para a multiplicação do microrganismo durante o armazenamento e é
amplamente consumido pela população. O sorvete, além da baixa ocorrência de L.
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monocytogenes no produto, não oferece condições de crescimento para a bactéria
(FAO/WHO, 2004) nas condições em que é armazenado.

2.4 Listeria monocytogenes em leite cru

Produtos de laticínios são freqüentemente envolvidos na transmissão de L.
monocytogenes pois, além de ricos em nutrientes, a cadeia de produção do leite oferece
diversas possibilidades para a contaminação dos mesmos. A contaminação do leite cru por
L. monocytogenes pode ser proveniente de fontes ambientais, durante a ordenha e, neste
caso, frequentemente a bactéria é encontrada em baixos números (KOZAK et al., 1996;
MEYER-BROSETA et al., 2004).
Fatores como baixa qualidade de silagem (pH>4,0), desinfecção inadequada de
toalhas de secagem de tetos, tubulações de ordenha sujas e iluminação insuficiente da sala
de ordenha são associados à contaminação de leite cru por L. monocytogenes (SANAA et
al., 1993). Operações de produção de leite têm importância particular pois a L.
monocytogenes é um patógeno animal que pode ser compartilhado entre animais de
produção com ou sem sintomas clínicos da doença (HO; LAPPI; WIEDMANN, 2007).
Silagem contaminada é uma fonte clássica de infecção por L. monocytogenes para animais,
que podem adoecer ou tornar-se portadores assintomáticos ao consumi-la, eliminando a
bactéria nas fezes e no leite. Embora a mastite causada por L. monocytogenes seja rara,
vacas infectadas eliminam números altos da bactéria no leite (RADOSTITS; BLOOD; GAY,
1994). Assim, ruminantes podem perpetuar os ciclos de transmissão da L. monocytogenes e
altas cargas da bactéria oriundas do meio rural podem representar uma fonte de introdução
do patógeno na cadeia de produção de laticínios (IVANEK; GRÖHN; WIEDMANN, 2006).
Após a ordenha, durante a estocagem do leite na fazenda, o transporte em
caminhões-tanque e o armazenamento nos silos das indústrias, sob refrigeração, a L.
monocytogenes pode se multiplicar (BEMRAH et al., 1998). A presença de L.
monocytogenes em leite cru é preocupante, pois ainda existe o hábito de consumi-lo
diretamente ou utilizá-lo na produção de derivados sem qualquer tratamento térmico prévio.
Em leite cru, a ocorrência de L. monocytogenes é variável, dependendo do local, do
ponto de coleta na cadeia de produção, da amostragem e do método utilizado para sua
detecção. Compilação de dados de pesquisas nos EUA indicaram que aproximadamente
3,1% do leite cru processado poderia estar contaminado com L. monocytogenes (RYSER;
MARTH, 1991). Estudos mais recentes com leite cru de tanques de fazendas nos EUA,
encontraram prevalências de 5,9% (n=948) (MURAOKA et al., 2003) e 6,5% (n=861) (VAN
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KESSEL et al., 2004). Taxas de contaminação semelhantes foram encontradas no Canadá
(2,7%) e Europa (4,1%) (RYSER; MARTH, 1991) e mais elevadas (13%) no México
(VAZQUEZ-SALINAS; OSCAR; IRMA, 2001). Na Suécia, L. monocytogenes foi isolada em
1% de 294 amostras de leite cru de tanques de fazendas e em 19,6% das amostras
coletadas nos silos de recepção de uma indústria (WAAK; THAM; DANIELSSON-THAM,
2002). MASSA et al. (1990), na Itália, não isolaram a bactéria em leite cru (N=40). No Brasil,
a ocorrência de L. monocytogenes em leite cru varia de 0 a 37,8% (Tabela 1).
Tabela 1 – Ocorrência de L. monocytogenes em leite cru no Brasil
No de
Amostras
Estado
amostras
Referência
positivas (%)
analisadas
São Paulo

20

0,0

DESTRO et al. (1991)

São Paulo

220

9,5

MOURA et al. (1993)

São Paulo

20

0,0

CASAROTTI et al. (1994)

Paraíba

60

15,0

FIGUEIREDO (2000)

Ceará

45

37,8

CATÃO; CEBALOS (2001)

Bahia

6

16,7

SILVA et al. (2003)

210

0,0

NERO (2005)

42

0,0

ARCURI et al. (2006)

Minas Gerais, Paraná, Rio
Grande do Sul e São Paulo
Minas Gerais e Rio de
Janeiro

2.5 L. monocytogenes em indústrias processadoras de produtos lácteos

L. monocytogenes pode ser introduzida em diversos pontos da cadeia de produção de
alimentos (TOMPKIN, 2002). A fonte primária de L. monocytogenes em alimentos
industrializados é o ambiente de processamento, no qual, através da matéria-prima, a
bactéria é introduzida e, segundo Fenlon; Wilson; Donachie (1996) e Kathariou (2002),
certas linhagens tornar-se adaptadas.
O leite cru pode ser uma fonte de introdução de L. monocytogenes na indústria
(KOZAK et al., 1996; WAAK; THAM; DANIELSSON-THAM, 2002) mas há outras
possibilidades como solas de calçados (KOZAK et al., 1996), vestuário e, possivelmente,
portadores humanos saudáveis (ROCOURT; COSSART, 1997; WAGNER et al., 2006). A
presença de Listeria no solo e em instalações de laticínios é provavelmente a causa mais
freqüente da contaminação de queijos (MENENDEZ et al., 1997).
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L. monocytogenes é capaz de formar biofilmes que servem de fontes contínuas de
contaminação de produtos. Em biofilme a bactéria é mais resistente a condições de estresse
e a sanitizantes do que na forma plantônica (PAN; BREIDT JR; KATHARIOU, 2006).
Segundo Tompkin (2002), a formação de biofilmes não é importante e sim a sobrevivência
da bactéria em nichos difíceis de higienizar, com acúmulo de umidade e resíduos de
alimentos.
Embora uma diversidade de L. monocytogenes possa habitar e persistir em
ambientes de processamento de alimentos, informações sobre como tais linhagens
colonizam esses ambientes ainda são limitadas (SAUDERS; WIEDMANN, 2007). A
introdução de linhagens causadoras de doença humana nos ambientes de processamento
de alimentos pode ter origem ambiental, de fontes ainda não conhecidas (KATHARIOU,
2002).
No caso de laticínios, um dos poucos estudos que conseguiram comprovar a ligação
entre L. monocytogenes e Listeria no seu ambiente natural, demonstrou, por ribotipagem,
relação entre contaminações por Listeria provenientes de fazendas (vacas de leite, leite cru
e silagem) e o ambiente de processamento de leite (ARIMI et al., 1997). Waak; Tham;
Danielsson-Tham (2002) na Suécia, também observaram tipos clonais compartilhados entre
o leite de silos de uma indústria e o coletado de fazendas.
A pasteurização do leite cru destrói L. monocytogenes porém não elimina o risco
posterior de contaminação de produtos lácteos (ROSSI et al., 2008). Há um interesse
crescente na detecção de L. monocytogenes em indústrias de alimentos. Estudos têm
mostrado que linhagens de L. monocytogenes se estabelecem em indústrias de alimentos,
onde permanecem residentes por meses ou anos (MIETTINEN; BJÖRKROTH; KORKEALA,
1999) servindo de fontes de contaminação.
Em abril de 2009 foi publicada no Brasil a Instrução Normativa número 9 (BRASIL,
2009) que apresenta Procedimentos de Controle de L. monocytogenes em Produtos de
Origem Animal Prontos para o Consumo e determina o monitoramento de L. monocytogenes
em alimentos com pH > 4,4 ou atividade de água > 0,92 ou concentração de cloreto de
sódio <10 %. O queijo Minas frescal é enquadrado nessa categoria de alimentos. De acordo
com o Art. 5º dessa portaria, amostras de produtos de origem animal prontos para o
consumo devem ser coletadas nos estabelecimentos fabricantes de produtos de origem
animal, pelo Serviço de Inspeção de Federal (SIF) e encaminhadas aos laboratórios
pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, para a pesquisa de L. monocytogenes. Resultados
positivos para L. monocytogenes desencadearão procedimentos de inspeção do processo
de produção e revisão dos registros dos produtos de origem animal prontos para o
consumo.
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No Brasil, pesquisas (FIGUEIREDO, 2000; SILVA et al., 2003; BRITO et al., 2008)
mostram variação de ocorrência de L. monocytogenes em ambientes de laticínios e há
relatos de não isolamento da bactéria nesses ambientes (ROCHA, 2004; BORGES, 2006).
Em outros países são relatadas amplas faixas de taxas de contaminação (0,0 a 90,5%) por
L. monocytogenes em ambiente de laticínios (WAGNER et al., 2006; D‟AMICO; DONNELLY,
2009).

2.6 Listeria monocytogenes em produtos lácteos

O binômio tempo-temperatura (75º C/15 s) da pasteurização do leite é suficiente para
destruir populações de L. monocytogenes de 105 a 106/mL (JAY, 2000). Portanto, quando a
bactéria é detectada em leite pasteurizado, as causas mais prováveis são pasteurização
inadequada ou contaminação pós processsamento (RYSER; MARTH, 1991).
Em produtos lácteos fermentados, a viabilidade de Listeria depende das interações
entre os fatores que afetam sua sobrevivência como atividade de água; quantidade, tipo e
atividade das culturas láticas; pH; quantidade de sal e temperatura durante o processamento
e o armazenamento. Em iogurte, Listeria pode sobreviver ao processo de fermentação e ser
encontrada após 30 dias de fabricação, em pH em torno de 4,0. Em manteiga, foi
demonstrada a sobrevivência de L. monocytogenes durante o armazenamento do produto
congelado (-18oC) por 70 dias (RYSER; MARTH, 1991).
Os queijos são os produtos lácteos mais comumente contaminados por L.
monocytogenes, principalmente os de alta e média umidade. A presença de L.
monocytogenes em queijos é preocupante pois geralmente são produtos armazenados por
longos períodos sob refrigeração, o que pode permitir a multiplicação da bactéria, além do
fato de serem consumidos sem aquecimento prévio.
Os queijos macios são veículos conhecidos de surtos de listeriose. Os chamados
"queso blanco" ou "Latin-style fresh cheese" representam um grupo heterogêneo de queijos
macios brancos e não maturados produzidos e consumidos em diferentes países da
América Latina. O queijo Minas Frescal é o representante brasileiro deste grupo e pode ser
produzido utilizando-se diferentes tecnologias (ARAGON-ALEGRO, 2007). Queijos macios
maturados por fungos oferecem condições para o desenvolvimento de L. monocytogenes,
possivelmente em função de flutuações de pH durante a maturação (LOMONACO et al.,
2009). Já queijos duros, como o parmesão, apresentam pH ácido e baixa atividade de água
e não permitem o crescimento de L. monocytogenes (RYSER; MARTH, 1991).
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Queijos comerciais, geralmente fabricados com leite pasteurizado, têm sido
considerados produtos nutritivos e seguros. Entretanto, podem servir de veículo para a
transmissão de bactérias patogênicas (MULLAN, 2009). L. monocytogenes tem sido isolada
de diversos tipos tradicionais de queijos em vários países, em freqüências variáveis
(PINTADO et al., 2005; LOMONACO et al., 2009). A bactéria foi isolada em 6,4% (21/329)
das amostras de queijos macios oriundas de países da Europa e, como detalhe de
importância, foi verificada maior ocorrência em queijos elaborados com leite pasteurizado do
que em queijos fabricados com leite cru (RUDOLF; SCHERER, 2001), indicando que a
contaminação ocorre durante o processamento na indústria. No Brasil, uma ampla variação
de ocorrência (zero a 41%) de L. monocytogenes em queijos tem sido observada (Tabela 2).
Tabela 2 – Ocorrência de L. monocytogenes em queijos no Brasil
Cidade (Estado)

Tipo de queijo

Listeria
monocytogenes

Manaus-AM
Fortaleza-CE
Campinas-SP

Minas frescal
Minas frescal
Minas frescal
Minas frescalX
Minas frescal e ricotaY
Maturados com fungo
Minas frescal
Minas frescalX
Minas frescalY
De coalho
De coalho
Minas frescal

PernambucoZ

De coalho

Fortaleza-CE
Campinas-SP
R. G. do SulZ
Campinas-SP

De coalho
Ricota
Diversos
Minas frescalCL
Minas frescalAD
Minas frescalUF

N*
20
20
30
17
33
53
20
30
30
58
84
25
12
7
70
45
80
31
31
31

Serro-MG

Queijo-de-minas

Juiz de Fora-MG
ParanáZ
Minas Gerais

Minas Frescal
Diversos
Serra da Canastra

Campinas-SP
Piracicaba-SP
São Paulo-SP
R. de Janeiro-RJ

São Paulo-SP
S.J. Rio Preto-SP

n (%)
2 (10,0)
0 (0,0)
1 (3,3)
7 (41,2)
1 (3,0)
3 (5,7)
5 (25,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (1,72)
16 (19,0)
0 (0,0)

Referência

DESTRO et al. (1991)
CASAROTTI et al. (1994)
FURLANETTO et al. (1996)
SILVA et al. (1998)

VIEIRA;MASSAGUER (1999)
PERESI et al. (2001)
RAMOS; COSTA (2003)
BRANCO et al. (2003)
ROCHA (2004)

7 (5,5)

DUARTE et al. (2006)

2 (2,9)
3 (6,7)
3 (3,8)
3 (9,7)
0 (0,0)
0 (0,0)

SOUZA et al. (2006)

40

0 (0,0)

BRANT et al., (2007)

55
90
27

6 (11,0)
6 (6,7)
0 (0,0)

ESPER (2006)
ZAFFARI et al. (2007)
CARVALHO et al. (2007)

BRITO et al. (2008)
ABRAÃO et al. (2008)

ANDRADE (2009)
N* = número de amostras analisadas.
n (%) = número e respectiva porcentagem de amostras positivas para L. monocytogenes.
X
Y
Z
= artesanal = industrializado = diversos municípios do Estado.
CL
AD
UF
= cultura lática = acidificação direta = ultra-filtração
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Além de queijos, no Brasil há relato de isolamento de L. monocytogenes em amostra
de creme de leite pasteurizado (1 de 19 amostras) (MARTINS; KABUKI; KUAYE, 2009,
2009) enquanto a bactéria não tem sido isolada de sorvetes (ABRAHÃO et al., 2008;
MARTINS; KABUKI; KUAYE, 2009).

2.7 Isolamento e detecção de Listeria monocytogenes

Os métodos convencionais do Bacteriological and Analytical Method (BAM) do Food
and Drug Administration (FDA) (HITCHINS, 2003) e do International Organization os
Standards (ISO) 11290 são largamente empregados para a detecção de Listeria em todos
os tipos de alimento, além dos métodos do USDA e da Association of Analytical Chemists
(AOAC/IDF) Method 993.12, para determinados alimentos e amostras ambientais
(GASANOV, HUGHES; HANSBRO, 2005).
Os métodos de isolamento de L. monocytogenes em alimentos envolvem etapas de
enriquecimento, semeadura em meios sólidos seletivos e isolamento para posterior
identificação. Os meios mais utilizados são os ágares Oxford e o Palcam, recomendados
pelos métodos oficiais, os quais, contudo, não diferenciam L. monocytogenes das demais
espécies de Listeria.
Ágares seletivos que permitem a diferenciação da L. monocytogenes das outras
espécies, em uso paralelo com os convencionais, são recomendados em protocolos oficiais
como o do FDA, pois permitem diferenciar colônias de L. monocytogenes/L. ivanovii
daquelas de outras espécies de Listeria, quando presentes. Dentre esses meios, está o
Ágar Listeria segundo Ottaviani e Agosti (ALOA), no qual colônias de Listeria spp
apresentam bordas regulares e cor azul esverdeada, devido à produção de β-D-glucosidase,
evidenciada pela hidrólise de um substrato cromogênico específico (5-bromo-4-cloro-3indoxil-beta-D-glucopiranosídeo). O meio contém um substrato para a fosfolipase C,
presente somente nas espécies de L. monocytogenes e em algumas linhagens de L.
ivanovii, que proporciona o aparecimento de um halo opaco ao redor da colônia (STESSL et
al., 2009).
Para a identificação de L. monocytogenes, testes bioquímicos comerciais (kits) são
empregados como alternativa aos testes convencionais. O API Listeria (bioMérieux) é um
desses kits e possui aprovação pela AOAC. Para a detecção rápida de Listeria, existem
várias técnicas, como os testes imunológicos baseados em anticorpos específicos para
Listeria, que têm sido aplicados em análises de alimentos e são amplamente divulgados
pela sua simplicidade, sensibilidade, acurácia e possibilidade de serem realizados a partir do
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meio de enriquecimento, dispensando etapas de preparo de amostras. Diversos desses
testes comerciais têm aprovação por agências regulatórias e GASANOV; HUGHES;
HANSBRO (2005) compilam informações sobre testes imunológicos e baseados em imunocaptura. Existe ainda alternativa do uso de métodos moleculares, como hibridização do DNA
e testes baseados em Reação de Polimerase em Cadeia (PCR). Para a identificação de L.
monocytogenes por PCR, têm sido empregados iniciadores para genes que codificam
fatores de virulência como a listeriolisina (NORTON et al., 2000; PIATTI et al. 2004), além de
sistemas de PCR automatizada, como o BAXTM (ZHANG et al., 2004). Esses métodos
identificam a espécie mas não diferenciam linhagens de L. monocytogenes, o que é
necessário no caso de investigações epidemiológicas.

2.8 Tipagem de Listeria monocytogenes

Para diferenciar linhagens de L. monocytogenes podem ser empregados métodos
fenotípicos, que detectam características expressas pelos microrganismos, incluindo a
sorotipagem (WIEDMANN, 2002). Embora apresente limitações em estudos epidemiológicos
(LUKINMAA, 2004), a sorotipagem permite verificar prevalências de sorotipos e rastrear
contaminações (WIEDMANN, 2002) e é geralmente utilizada como método de “triagem” em
estudos de tipagem de L. monocytogenes (DOUMITH et al., 2004).
Métodos baseados em DNA podem ser utilizados para tipagem de L. monocytogenes
e permitem avaliar relações genéticas de linhagens de diferentes fontes, servindo de
orientação para o controle da bactéria. As técnicas moleculares, baseadas em hibridização
ou sequenciamento do DNA, PCR, análises com enzimas de restrição, oferecem vantagem
em relação aos métodos fenotípicos, pois são baseadas em diferenças no genoma e não
dependem da expressão gênica (GASANOV; HUGHES; HANSBRO, 2005).
Embora o seqüenciamento do DNA seja o método mais preciso para avaliar relações
genéticas entre microrganismos, é uma técnica limitada a laboratórios especializados e,
portanto, inviável de ser aplicado em análises de rotina (GASANOV; HUGHES; HANSBRO,
2005). Multilocus sequence typing (MLST) é um exemplo de método que utiliza o
sequenciamento do DNA de múltiplos genes ou fragmentos de genes para diferenciar
subtipos bacterianos (WIEDMANN, 2002).
Como alternativa ao sequenciamento, existem métodos que fornecem uma precisão
relativa da variabilidade genética, em uma amostragem elevada, em curto tempo. Dentre
eles estão a ribotipagem, a PFGE, a análise dos fragmentos de restrição de tamanhos
polimórficos de DNA (RFLP) e a análise do polimorfismo do DNA amplificado ao acaso

32

(RAPD), todos já bem estabelecidos e usados rotineiramente (GASANOV; HUGHES;
HANSBRO, 2005). Várias técnicas moleculares têm sido usadas para diferenciar linhagens
de L. monocytogenes (GASANOV; HUGHES; HANSBRO, 2005) sendo as mais empregadas
a ribotipagem e a PFGE (WIEDMANN, 2002).
Um ou mais métodos de genotipagem podem ser combinados com métodos
fenotípicos. PFGE tem sido empregada com sorotipagem (CHASSEIGNAUX et al. 2001;
SJÖMAN, 2010), ribotipagem (LUKINMAA et al. 2004) eletroforese de enzima multilocus
(HARVEY; GILMOUR 2001) e métodos baseados em PCR (AUTIO et al. 2003).
Para tipagem de L. monocytogenes, PFGE tem sido bastante empregada pela sua
acurácia e reprodutibilidade (GRAVES; SWAMINATHAN, 2001; CHASSEIGNAUX et al.,
2001; LUKINMAA et al., 2003). PFGE é uma das técnicas de melhor reprodutiblidade e
apresenta alto nível de sensibilidade e discriminação (BROSCH; CHEN; LUCHANSKY,
1994) e é considerada o “Padrão Ouro” para subtipagem da bactéria pelo CDC, que utiliza
subtipos caracterizados por essa técnica (WIEDMANN, 2002) numa rede internacional de
tipagem de patógenos causadores de doenças de origem alimentar, o PulseNet International
(PULSENET, 2009).
PFGE é um técnica de fracionamento de DNA de alto peso molecular (10 kb a
10Mb), por eletroforese em gel de agarose, com o uso de campo elétrico alternado em duas
direções (NASSONOVA, 2008). A técnica, desenvolvida por Schwartz; Cantor (1984), facilita
análises estruturais e funcionais do genoma de vários organismos. A variante mais
empregada da técnica é “contour-clamped homogeneous electric field” (CHEF). A
mobilidade da molécula de DNA e separação da mesma em campo pulsado dependem do
número de parâmetros inter relacionados, sendo o mais significante o tempo de pulso que,
dependendo da programação, facilita o fracionamento das moléculas de DNA de diferentes
tamanhos (NASSONOVA, 2008).
Para análises por PFGE, O DNA é obtido geralmente a partir de células em
suspensão, com a digestão da parede celular e proteínas. Para evitar quebras mecânicas da
molécula em solução, as células são embebidas em agarose, antes da lise. Os blocos de
agarose, contendo o DNA, são submetidos à digestão por enzimas de restrição que
reconhecem 6 a 8 pares de base e cortam o DNA no local de restrição (SJÖMAN, 2010).
L. monocytogenes é caracterizada pelo baixo conteúdo de G+C no DNA (39%) e
essa característica é utilizada na escolha das enzimas que reconhecem sequências que
contêm somente G e C, com o objetivo de obter enzimas de restrição de baixa freqüência de
corte (GLASER et al. 2001). Diferentes enzimas têm sido utilizadas para L. monocytogenes
como ApaI (GGGCC/C), AscI (GG/CGCGCC), NotI (GC/GGCCGC) and SmaI (CCC/GGG),
onde “/” indica o local de restrição. O número e o tamanho dos fragmentos do DNA,
separados e visualizados em gel de eletroforese são comparados, permitindo estabelecer
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uma relação genética entre linhagens. A PFGE é considerada a técnica mais eficaz de
tipagem, pela sua simplicidade, eficiência de custo e tempo e alto poder discriminatório
(GASANOV; HUGHES; HANSBRO, 2005), que depende das enzimas de restrição
empregadas, sendo as mais recomendadas a AscI (LUKINMAA et al., 2004) e a ApaI
(GRAVES; SWAMINATHAN, 2001), inclusive pelo PulseNet (2009).
PFGE tem sido utilizada por pesquisadores tanto da área de microbiologia clínica
quanto de alimentos (DESTRO; LEITÃO; FARBER, 1996; LEITE et al., 2006; GRAVENSEN
et al., 2000; FUGETT et al., 2007). FUGETT et al. (2007) verificaram poder discriminatório
significativamente maior com PFGE do que com ribotipagem, ao caracterizar linhagens de L.
monocytogenes. A ribotipagem é simples e altamente padronizada, porém menos
discriminatória do que a PFGE, além do custo alto custo do equipamento. PFGE é um
método demorado comparado à ribotipagem, mas a descrição de um protocolo padronizado
de análise de L. monocytogenes em 30 h tornou esse método competitivo com a
ribotipagem automatizada (LUKINMAA et al., 2004).

2.9 Características da produção de queijos no Brasil

A elaboração de queijos constitui uma das mais importantes atividades das indústrias
de laticínios no Brasil. Dentre os produtos de laticínio, os queijos representam 34% da
produção industrial sob inspeção federal (EMBRAPA, 2007). Os queijos Minas frescal e
Prato representam cerca de 30% do montante comercializado sob inspeção federal no país,
(EMBRAPA, 2000). A produção dos queijos Minas frescal e Prato concentra-se,
principalmente, em indústrias de pequeno e médio porte.
O queijo Minas frescal é obtido por coagulação enzimática do leite, com coalho e/ou
outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias
lácticas específicas (BRASIL, 1997a). O Minas frescal caracteriza-se por apresentar valores
de pH em torno de 4,9–5,3, alta atividade de água, níveis de umidade entre 55 a 58%
(SILVA et al. 2003) e concentrações de sal entre 1,4 a 1,6% (CARVALHO; VIOTTO;
KUAYE, 2007). Desta forma, o queijo Minas frescal oferece condições para a multiplicação
de L. monocytogenes, conforme demonstraram Naldini; Viotto; Kuaye (2009).
Já o queijo Prato é definido como um queijo maturado que se obtém por coagulação
do leite por meio do coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada
ou não pela ação de bactérias láticas específicas. É um queijo gordo de média umidade,
obtido de massa de coágulo semi cozida e maturado por pelo menos 25 dias (BRASIL,
1997b). Normalmente é um queijo fechado, podendo, entretanto, apresentar olhaduras.
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Apresenta, em média 42% a 44% de umidade; 26% a 29% de gordura, concentrações de sal
variando entre 1,6% e 1,9% e pH entre 5,2 e 5,4 (SILVA, 2005). Em geral, o queijo Prato é
produzido em formas retangulares de 500 g, 2 ou 3 kg ou em formas esféricas (ABIC, 2010).
O queijo Prato pode, opcionalmente, ter as seguintes denominações: Queijo Prato (Lanche
ou Sandwich), Queijo Prato (Cobocó) ou Queijo Prato (Esférico ou Bola) (BRASIL, 1997b).
Há uma escassez de pesquisas sobre L. monocytogenes em laticínios no Brasil,
especialmente em produtores de Minas frescal. Ressalte-se que não há referências de
estudos sobre a ocorrência de L. monocytogenes em queijo Prato no país. Assim, torna-se
relevante avaliar a presença e a disseminação de L. monocytogenes em linhas de
processamento de queijos, a fim de gerar informações que auxiliem no controle desse
perigo microbiológico na linha de produção e previnam a contaminação do produto. A
diversidade de sorotipos de L. monocytogenes isolados de indústrias de produtos lácteos foi
pouco explorada e não há pesquisas comparando perfis genéticos (PFGE) desse patógeno
isolado de mais de um laticínio no Brasil. Com base nisso, propôs-se este estudo.
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3 OBJETIVOS

Geral

Avaliar a ocorrência, a distribuição e a caracterização sorológica e genotípica de
Listeria monocytogenes em laticínios produtores de queijos durante 12 meses.

Específicos

Investigar a ocorrência de L. monocytogenes no sistema de produção de queijo
Minas frescal, do leite cru recebido nos laticínios até o final da produção.

Fazer um diagnóstico dos pontos de contaminação por L. monocytogenes no
ambiente de fabricação do queijo Minas Frescal e Prato nos laticínios.

Quantificar Listeria monocytogenes nas amostras positivas de leite e queijo.

Caracterizar os isolados identificados como L. monocytogenes por sorotipagem e
pelo perfil genotípico, por PFGE, e verificar a prevalência de linhagens em cada
ponto do processo de produção.

Relacionar os perfis dos isolados, traçar sua disseminação no leite cru, na linha de
processamento e nos queijos e propor estratégias para a prevenção de
contaminações do produto.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Área de estudo

A pesquisa foi conduzida em 3 laticínios produtores de queijo tipo Minas frescal
localizados no Estado de São Paulo, nas regiões de São Carlos, Pirassununga e Piracicaba.

4.2 Descrição dos laticínios estudados e da produção dos queijos

Os laticínios, doravante denominados “A”, “B” e “C”, foram avaliados com base na
Lista

de

Verificação

de

Boas

Práticas

de

Fabricação

em

Estabelecimentos

Produtores/Industrializadores de Alimentos da RDC No 275 (ANVISA, 2002), cuja resolução
dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados
aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
Recebimento de leite cru refrigerado, registros em serviços de inspeção oficiais e
rotina de fabricação de queijo Minas frescal foram critérios utilizados na seleção dos
laticínios para a pesquisa. A Tabela 3 apresenta um resumo das características de produção
e armazenamento de leite cru de 25 das propriedades fornecedoras de leite para cada
laticínio. Para os laticínios A e B, essas propriedades correspondem a 42% dos
fornecedores e, para o laticínio C, representam 46% das propriedades fornecedoras.
Tabela 3 – Características de 25 das propriedades fornecedoras de leite cru para cada um
dos laticínios
Região de estudo

Características
Ordenha mecânica
Ordenha manual
Resfriamento do leite em tanque de expansão
Resfriamento do leite em latão de imersão

Número de fazendas
Laticínio A
Laticínio B
LaticínioC
13
17
15
12
8
10
13
22
22
12
3
3

Nenhum dos laticínios tinha qualquer rotina de monitoramento ambiental de L.
monocytogenes. Apenas o laticínio A realizava análise de uma amostra de um dos produtos
da indústria (leite pasteurizado ou iogurte), semestralmente, para pesquisa de L.
monocytogenes.
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Nos três laticínios o queijo Minas frescal era produzido basicamente de acordo com o
fluxograma da Figura 1 sem a utilização de bactérias láticas específicas. Na Figura 1 consta
também o fluxograma de produção do queijo Prato do laticínio C, pois na última coleta, esse
laticínio estava por encerrar as atividades de produção para reforma nas instalações e não
foi possível realizar a coleta do lote de queijo Minas, durante o processamento. Assim, na 4ª
coleta desse laticínio foram incluídas amostras de queijo Prato (variedade Cobocó) na fase
final de processamento, a etapa de embalagem.

Figura 1 – Representação esquemática do fluxograma básico do processamento do queijo
Minas frescal nos 3 laticínios e do queijo Prato (Cobocó) no laticínio C
De uma indústria para outra havia pequenas modificações no fluxograma de
produção do queijo Minas, conforme detalhado a seguir: o leite, após pasteurizado e
resfriado, era transferido por sistema canalizado de aço inoxidável até o tanque de
coagulação previamente higienizado. Em seguida eram adicionados cloreto de sódio (nos
laticínios A e B), cloreto de cálcio e ácido lático com aquecimento do leite, a 40 ºC (laticínio
A), a 38 ºC (laticínio B) e a 42 ºC (laticínio C), coalho no leite e manutenção nas respectivas
temperaturas por 30 a 40 min para formação do coágulo. O coágulo era cortado com liras de
metal e, após, era feita a mexedura do mesmo com pás de agitação.
No laticínio A, a massa do coágulo era retirada manualmente do tanque com as
formas plásticas e colocada sobre uma mesa de aço inoxidável, onde era feita a
enformagem e posteriormente a viragem do queijo. No laticínio B não era utilizava mesa de
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enformagem. Os manipuladores retiravam a massa do coágulo do tanque com a própria
forma, onde a massa era imediatamente acondicionada. As formas com os queijos eram
empilhadas em caixas plásticas e a viragem do queijo era realizada nas caixas plásticas,
sem utilização de mesa. No laticínio C o soro era escoado pelo dreno do tanque e a massa
diretamente enformada e colocada sobre uma mesa de enformagem e viragem de queijo (a
mesa era de madeira nas duas primeiras coletas e foi substituída por outra de aço
inoxidável, na 3ª e 4ª coletas).
Todos os laticínios utilizavam caixas plásticas para acondicionar os queijos e, no
caso do Minas frescal, após a enformagem, os queijos permaneciam em câmara fria (4º C),
para aumentar a firmeza dos mesmos. Apenas no laticínio A havia o cuidado de colocar as
caixas sobre estrados, devidamente higienizados. Nos laticínios B e C, as caixas eram
colocadas diretamente sobre o piso, durante o processamento do queijo. Nos três laticínios,
as

caixas

eram

empilhadas

e

os

queijos

armazenados

em

câmara fria

(por

aproximadamente 16 h), até o momento da embalagem. Dependendo da demanda, os
queijos eram mantidos por menos tempo na câmara fria e eram embalados no mesmo dia
da produção. Assim, na 1ª coleta de cada laticínio, os queijos permaneceram na câmara fria
por apenas 4h antes da embalagem. Nas demais coletas, permaneceram por
aproximadamente 16h.
No laticínio C, a salga dos queijos Minas frescal, após sua permanência na câmara
fria, era realizada em tanque de salmoura localizado na mesma câmara. Os queijos
permaneciam na salmoura por 15 a 20 min. Em seguida, eram retirados da salmoura, com
caixas plásticas, onde permaneciam por alguns minutos, antes da embalagem. O queijo
Prato, após a prensagem, era colocado no tanque de salmoura por aproximadamente 6 a 8
h. Em seguida, eram retirados da salmoura com caixas plásticas, onde permaneciam na
câmara fria para secagem por 24 a 72 h, antes da embalagem. A salmoura do laticínio C,
que também era utilizada para outros tipos de queijo, era preparada a cada 8 a 10 meses e
pasteurizada em intervalos de 4 meses, aproximadamente, e sempre continha resíduos
sólidos de queijo na superfície. O laticínio não possuia registros de controle das datas de
pasteurização da salmoura. Os laticínios A e B, não utilizavam salmoura no processamento
do Minas frescal, sendo o sal adicionado diretamente no leite, antes da coagulação.
Os queijos Minas dos três laticínios eram embalados em sacos plásticos que
posteriormente eram selados com um grampo de metal e mantidos em câmara fria, dentro
de caixas plásticas, até serem destinados à comercialização. O prazo de validade dos
queijos era de 30 dias a contar da data da embalagem, sob refrigeração. Somente no rótulo
dos queijos do laticínio A havia recomendação para armazenamento dos queijos em
temperaturas de até 8oC, nos outros dois laticínios não constava esse tipo de recomendação
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nas nas embalagens dos queijos. O queijo Prato do laticínio C era embalado a vácuo e o
prazo de validade era de 60 dias.
4.3 Amostragem

Em um período de 12 meses - outubro de 2008 a setembro de 2009 - foram
realizadas 4 visitas em cada laticínio, com intervalo de aproximadamente 2 meses,
totalizando 12 visitas. No laticínio A, as coletas foram realizadas nos meses de
outubro/2008, janeiro, abril e julho/2009; no laticínio B, em novembro/2008, fevereiro, maio e
agosto/2009 e, no laticínio C, em dezembro/2008, março, junho e setembro/2009. Foram
coletadas amostras de leite cru dos silos de recepção e armazenamento, leite pasteurizado,
água utilizada na sala de processamento, salmoura de salga dos queijos, coágulo, queijos
durante o processamento e embalados, e de diversos pontos do interior das indústrias. Os
locais de amostragem foram escolhidos de forma que representassem os pontos com maior
probabilidade de abrigar L. monocytogenes. As amostras foram coletadas durante o
processo de produção dos queijos.

Leite fluido cru dos silos de recepção e armazenamento
Foram coletadas porções de aproximadamente 500 mL, diretamente das torneiras
previamente higienizadas com álcool 70º GL e flambadas, em frascos esterilizados.

Leite fluido pasteurizado
Foram coletadas porções de aproximadamente 500 mL, em frascos esterilizados,
diretamente da tubulação de saída de leite recém pasteurizado para o tanque de
coagulação. O local foi previamente higienizado com álcool 70º GL e flambado.

Água da torneira da sala de processamento
Porções de mais de 1000 mL da água utilizada no processamento do queijo foram
coletadas diretamente das torneiras ou mangueiras higienizadas com álcool 70º GL e
flambadas, em frascos esterilizados, contendo 0,1 mL de uma solução de tiossulfato de
sódio a 10% esterilizada, para cada 100 mL de água coletada, para neutralizar o cloro
presente (SILVA et al., 2005).
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Salmoura
Foram coletados aproximadamente 500 mL de salmoura do tanque, após
homogeneização da mesma, com concha esterilizada, em frasco esterilizado.

Coágulo e queijos prontos
Imediatamente

após

o

corte

e

mexedura

da

massa,

foram

coletados

aproximadamente 500 g de coágulo, de diversos pontos do tanque de coagulação, com
concha estéril, em frasco esterilizado.
Queijos enformados: foram coletadas 5 amostras de aproximadamente 500 g cada,
aleatoriamente, cada amostra sendo composta por 5 queijos (na 1ª coleta de cada laticínio).
A partir da 2ª coleta de cada laticínio, para aumentar a probabilidade de isolamento da
bactéria, cada uma das 5 amostras era composta por 15 queijos.
Queijos embalados: imediatamente após a embalagem, 5 peças do mesmo lote eram
retiradas aleatoriamente para análise.
Superfícies dos queijos: a partir da 3ª coleta de cada laticínio, foram coletadas
amostras da superfície de 45 queijos, após a permanência dos mesmos na câmara fria,
imediatamente antes da embalagem. Das 45 amostras eram coletadas 3 amostras,
compostas por 15 queijos cada, com luvas estéreis e esponja esterilizada, umedecida em
solução salina (0,85%) peptonada (0,1%). Após a coleta, as esponjas eram imediatamente
colocadas em embalagens plásticas estéreis contendo 100 mL de Caldo de Enriquecimento
de Listeria Tamponado (BLEB).
Na época da 4ª coleta do laticínio C, o laticínio estava encerrando as atividades, para
uma reforma nas instalações. Por esse motivo, não foi possível realizar a coleta de amostras
de queijo em fase de processamento do 4º lote de queijo Minas frescal. Assim, na 4ª coleta
deste laticínio foram colhidas amostras de leite cru e pasteurizado, salmoura, mãos de
manipuladores, utensílios, ambiente e queijos Minas frescal (embalados no dia anterior ao
da coleta), além da superfície de queijos tipo Prato, imediatamente antes da embalagem.

Amostras ambientais
Preliminarmente as áreas de processamento de cada laticínio foram inspecionadas
para verificação dos detalhes das instalações (ex.: número e distribuição dos
compartimentos do laticínio, instalações hidráulicas) e dos equipamentos (tipos, número e
distribuição), com vistas à elaboração da planta baixa com indicação do “lay-out” de cada
indústria (dados não apresentados). Foram amostrados os seguintes pontos: pisos (salas de
pasteurização, processamento e câmaras frias); ralos (sala de processamento e câmara
fria); paredes, estrados da câmara fria e superfícies de contato com o queijo (paredes do
tanque de coagulação, pás de agitação, liras de corte, formas, caixas plásticas, mãos
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enluvadas dos manipuladores do queijo, mesas de enformagem e embalagem e
embaladeira).
As coletas dos pisos, paredes, tanque de coagulação e mesas foram feitas com
esponjas (Sponge Bag Esteril – Inlab) umedecidas em solução salina (0,85%) com peptona
(0,1%), adicionada de neutralizantes de sanitizantes: 0,01% de tiossulfato de sódio (Nuclear)
(SILVA et al., 2005) para compostos clorados; 0,5% de polisorbato (Synth) para sanitizantes
à base de compostos fenólicos e 0,07% de lecitina de soja (Purex) para resíduos de
quaternário de amônio (EVANCHO et al., 2002), em área delimitada por moldes de papel
esterilizado de 0,125 m2, em um conjunto de 8 pontos, somando 1,00 m2, analisados em
conjunto. As superfícies foram amostradas com esponja, nas quatro linhas paralelas do
molde e no sentido perpendicular. Os ralos foram amostrados no seu interior e na parte
interna do tampo, com esponja umedecida na mesma solução, sem área delimitada, pela
dificuldade da operação. As caixas foram amostradas com esponja, no seu interior e parte
externa. As pás de agitação, liras, formas, estrados, embaladeira de queijo e mãos de
manipuladores (foram amostrados 1 a 3 indivíduos) foram amostradas com zaragatoas
umedecidas na mesma solução neutralizante descrita acima. Imediatamente após a coleta,
as esponjas foram colocadas em bolsas contendo 60 mL de Caldo de Enriquecimento para
Listeria Tamponado (BLEB; Difco) e as zaragatoas em tubos contendo 15 mL do mesmo
caldo de enriquecimento.
As coletas das superfícies com contato com alimentos, com exceção do filtro de leite
cru, eram sempre realizadas após a higienização das mesmas, imediatamente antes do
processamento dos queijos. Já as coletas das superfícies sem contato com alimentos eram
feitas durante a produção dos queijos, ou seja, esses locais não eram higienizados
imediatamente antes das coletas. A Tabela 4 apresenta as bases de composição dos
sanitizantes empregados nos processos de higienização das indústrias.
Tabela 4 – Bases de composição dos sanitizantes utilizados nos 3 laticínios
Local de aplicação
Base dos sanitizantes
Laticínio A
Laticínio B
Laticínio C
Hipoclorito de sódio
Hipoclorito de sódio
Hipoclorito de sódio
Pisos e outras
superfícies sem contato
com alimentos
Equipamentosa

Hipoclorito de sódio
b
Ácido peracético

Utensíliosa

Hipoclorito de sódio

Hipoclorito de sódio
c
Amônia quaternária

Hipoclorito de sódio

Hipoclorito de sódio
Hipoclorito de sódio
c
Amônia quaternária
a
b
superfícies com contato com alimentos; sanitização de tubulações de leite e pasteurizador;
c
sanitização da superfície do tanque de coagulação, formas de queijos e mesa de embalagem.
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Imediatamente após a coleta, as amostras eram refrigeradas. Para o transporte até o
laboratório de Higiene e Laticínios (ESALQ/USP), foram utilizadas caixas isotérmicas
contendo gelo reciclável, sendo que o início das análises se deu imediatamente após a
chegada das amostras ao laboratório.

4.4 Análises laboratoriais

As amostras foram analisadas pelo método preconizado pelo FDA descrito no
Bacteriological Analitycal Manual (BAM) (HITCHINS, 2003). Como meios seletivos, foram
utilizados o ágar Oxford com suplemento (Oxoid) e o ágar Listeria segundo Ottaviani and
Agosti (ALOA) com suplementos (AES Chemunex). A linhagem de Listeria monocytogenes
ATCC® 7644 foi utilizada como controle positivo nas análises.

4.4.1 Preparo das amostras

Leite e salmoura: após homogeneização, 25 mL da amostra foram inoculados em
225 mL de BLEB e incubados (48 h / 30 ºC). A partir da 2ª coleta de cada laticínio, para
aumentar as chances de isolamento da bactéria, a unidade analítica de leite e salmoura
passou de 25 para 50 mL, que foram inoculados em 450 mL de BLEB.
Coágulo: a amostra de coágulo foi homogeneizada com uma espátula estéril e 25 g
retirados e homogeneizados em stomacher com 225 mL de BLEB e incubados (48 h /30 ºC).
Queijos: foram cortados com auxílio de faca estéril, homogeneizados e, 25g foram
homogeneizados em stomacher em 225 mL de caldo BLEB e incubados por 48 h / 30 ºC. A
partir da 2ª coleta de cada laticínio, a unidade analítica de coágulo e dos queijos passou
para 50 g, e foi inoculada em 450 mL de BLEB.
Água: foi utilizado o método de filtração em membrana (SILVA et al., 2005): um
volume de 1000 mL era medido em proveta estéril e, posteriormente, filtrado em membrana
estéril com porosidade de 0,22 µm (Millipore). Após, a membrana utilizada para a filtração
era colocada em 100 mL de BLEB, seguido de incubação por 48 h a 30 ºC.
Zaragatoas e esponjas: amostras coletadas com zaragatoas e esponjas foram
homogeneizadas em vórtex e stomacher, respectivamente, antes da incubação no próprio
meio utilizado na coleta (BLEB), por 48 h /30 ºC.
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Após 4 horas do início do período de incubação, era feita a adição dos
antimicrobianos (todos da marca Sigma) acriflavina (10 mg/L); ácido nalidíxico (40 mg/L);
cicloheximida (50 mg/L) no caldo de enriquecimento (BLEB) contendo as amostras.

4.4.2 Isolamento de Listeria monocytogenes

A partir de cada recipiente de BLEB incubado, foi feito estriamento com alça
microbiológica nos ágares Oxford e ALOA, que foram incubados a 35 ºC / 24-48 h e 37 ºC /
24 h, respectivamente. As placas de ALOA inoculadas foram incubadas por 24h adicionais,
para visualização de eventual desenvolvimento de halo tardio em colônias de L.
monocytogenes. Após a incubação, foi verificada a presença de colônias típicas de Listeria
(esféricas, pretas, rodeadas por halo preto de hidrólise de esculina no meio Oxford) e
colônias típicas de L. monocytogenes (azuis esverdeadas com halo opaco no meio ALOA) e
também de Listeria spp. Assim, 3 colônias típicas de Listeria spp de cada meio foram
selecionadas e purificadas em placas com Ágar Soja Tripticase adicionado de 0,6% de
Extrato de Levedura (TSA-YE; Difco).

4.4.3 Confirmação das colônias típicas

Obtidas as colônias isoladas nos meios seletivos, essas eram estriadas em placas
com TSA-YE que eram incubadas a 35 ºC / 24 h. As colônias eram submetidas à coloração
de Gram, teste de catalase (reação com H2O2 a 3% de concentração) e motilidade. A
motilidade característica em “guarda-chuva” era observada, diariamente, pela inoculação em
picada em meio Sulfeto Indol Motilidade (SIM; Difco) incubado a 25 ºC por até 7 dias.

4.4.3.1 Confirmação bioquímica

Colônias que apresentaram-se como bastonetes Gram positivos, catalase positivos e
com motilidade característica a 25 ºC foram analisadas pelo sistema comercial de
identificação API Listeria (BioMeriéux) para identificação da espécie de Listeria, conforme o
procedimento recomendado pelo fabricante. As colônias também foram submetidas ao teste
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de Christie-Atkins-Munch-Peterson (CAMP). O ensaio foi realizado em placas preparadas
com Ágar Sangue (Merck) adicionado de 8% de sangue de carneiro desfibrinado (Newprov),
conforme Ryser; Donnelly (2001). Uma cultura hemolítica de Staphylococcus aureus ATCC®
49444 e outra de Rodococcus equi ATCC® 6939 foram inoculadas, separadamente, em uma
única estria, uma paralela a outra. No espaço entre as estrias, as culturas suspeitas foram
inoculadas, perdendiculares às duas estrias previamente inoculadas, porém sem tocá-las.
As placas foram incubadas a 35 ºC / 24-48 h e foi observada a ocorrência de halo
transparente de hemólise ao redor das estrias inoculadas, com aumento na zona
influenciada pelo crescimento de S. aureus. Os isolados confirmados como Listeria spp
foram mantidos em Caldo Tripticase de Soja com 0,6% de Extrato de Levedura (TSB-YE;
Difco) adicionado de 20% (vol /vol) de glicerol (Nuclear), a – 80 ºC.

4.4.4 Enumeração de Listeria monocytogenes

A etapa de enumeração de Listeria spp foi realizada quando contaminação era
detectada no leite, queijos ou salmoura. Uma porção de amostra foi reservada para essa
finalidade. Assim, as amostras reserva de leite e queijo foram mantidas congeladas e as de
salmoura refrigeradas até a confirmação da espécie dos isolados. Para a enumeração de L.
monocytogenes nas amostras dos produtos foi utilizada a metodologia descrita por Hitchins
(2003). No caso de positivas, inclusive para Listeria spp, as amostras sólidas (de queijo)
eram descongeladas em banho maria a 35 ºC. Diluições da amostra, correspondentes a
alíquotas de 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001g, eram inoculadas em séries de 3 tubos com BLEB
contendo os agentes seletivos seguido de incubação a 30 ºC / 48 h e estriamento em ágares
ALOA e Oxford. No caso de amostras líquidas, como a salmoura, alíquotas de 1 mL das
mesmas e de diluições correspondentes a 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 mL eram inoculadas em
séries de 3 tubos com BLEB, da mesma forma descrita para os queijos. Colônias típicas
foram selecionadas do meio seletivo e a confirmação foi de acordo com os itens 4.4.3 e
4.4.3.1 A determinação do número mais provável (NMP) foi de acordo com a tabela
apropriada (BLODGETT, 2003) e o resultado foi expresso em NMP por grama ou microlitro
de produto.
Simultaneamente, a análise para enumerar Listeria spp foi conduzida pela técnica de
plaqueamento em superfície: alíquotas de cada diluição decimal, e também da salmoura
pura, foram distribuídas na superfície de placas contendo ágar ALOA com alça de Drigalsky.
Colônias típicas foram selecionadas do meio seletivo e a confirmação foi de acordo com os

45

itens 4.4.3 e 4.4.3.1. As contagens foram calculadas de acordo com as diluições efetuadas e
expressas em unidades formadoras de colônia (UFC) por grama ou microlitro de alimento.

4.4.5 Caracterização antigênica

Os isolados identificados como L. monocytogenes foram encaminhados para o
Laboratório de Zoonoses Bacterianas do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, RJ, onde foi
realizada a caracterização antigênica dos mesmos, de acordo com Seeliger; Höhne (1979),
com antissoros somáticos e flagelares polivalentes e monovalentes.

4.4.6 Tipagem dos isolados por PFGE

Os isolados confirmados como L. monocytogenes foram analisados pela técnica de
PFGE, no Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos (LMMA) do
Departamento de Engenharia de Alimentos da FZEA/USP, de acordo com o protocolo
preconizado pelo CDC, descrito no Pulsenet (2009). Além das L. monocytogenes isoladas
dos laticínios (N=85), foram incluídas na análise outras linhagens não relacionadas: 4
isolados da espécie L. seeligeri obtidos no laticínio A e, da espécie L. monocytogenes foram
incluídos os isolados EP97 (isolado de alface em 1997); EP10 (isolado de carne suína em
2010) e a linhagem de referência L. monocytogenes ATCC® 7644.

4.4.6.1 Isolamento do DNA
Todos os isolados de L. monocytogenes e isolados da espécie L. seeligeri mantidos
congelados foram reativados em (TSB-YE) seguido de incubação a 35 ºC / 24 h. A partir do
caldo foram feitas estrias em placas com TSA+YE e estas foram incubadas a 35 ºC / 24 h.
Colônias foram adicionadas em tampão TE (10 mM Tris:1 mM EDTA, pH 8.0) de modo que
a suspensão bacteriana atingisse um padrão de turbidimetria correspondente a valores entre
6 e 7 da escala McFarland. Essas suspensões foram usadas para determinar a absorbância
a 610 nm (Espectrofotômetro 700S – Femto Ind e Com Instrumentos Ltda) e a densidade
ótica (DO) foi corrigida para o valor 1,0. Alíquotas de 285 µL da suspensão bacteriana com
DOs padronizadas foram transferidas para microtubos onde foram adicionados 15 µL de
uma solução de Lisozima (20 mg/mL) (Sigma). Os microtubos foram incubados a 55 ºC por

46

20 min. Aos microtubos com a suspensão bacteriana, foram adicionados 300 µL de uma
solução denominada SSP, composta de: 1% de agarose (SeaKem Gold Agarose, Cambrex)
+ 1% Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) (USB) em tampão TE e 15 µL de Proteinase K (20
mg/mL) (New England, Biolabs). A mistura foi homogeneizada e distribuída em moldes (BioRad) apropriados para confecção dos blocos de agarose. Após a solidificação, os blocos
foram colocados em tubos Falcon contendo 5 mL de solução de lise (50 mM Tris:50 mM
EDTA, pH 8.0 ) + 1% Sarcosyl (Sigma) e 25 µL de Proteinase K (20 mg/mL) e foram
incubados a 54 ºC por 2 h. Em seguida, a solução de lise foi descartada e os blocos
submetidos a 5 lavagens com água ultrapura (54 ºC), com intervalos de 10 min cada, e a 4
lavagens com tampão TE (54 ºC), com intervalos de 15 min cada. Após, os blocos foram
armazenados em 1000 µL de tampão TE e mantidos sob refrigeração a 4 ºC, até a etapa de
restrição com enzimas.

4.4.6.2 Análises de macrorestrição por PFGE

Duas enzimas de restrição – Apa I e AscI (New England, Biolabs) - foram utilizadas
para essa etapa. Fatias de aproximadamente 2 mm dos blocos foram digeridas com as
enzimas de restrição. No caso da enzima ApaI, foram utilizados 177 uL de água ultrapura
esterilizada, 20 µL de NEBuffer 4 10X (New England, Biolabs), 2 µL de soro albumina bovina
(BSA 100 X) (New England, Biolabs) e 1µL da enzima ApaI (50 U/mL). Duas fatias do bloco
imersas na solução com a enzima foram colocadas em banho-maria a 25 ºC por 2,5 h. Para
a restrição com a enzima AscI, foram utilizadas 40 unidades da enzima/2 fatias de bloco,
com incubação a 37 ºC por 2,5 h.
Após a etapa de restrição, os blocos foram lavados em 500 uL de tampão TBE (TrisBorato-EDTA) 0,5X, durante 5 min. Em seguida, foram cuidadosamente colocados no gel de
corrida, previamente preparado com 1% de agarose (Seakem Gold Agarose, Cambrex) em
tampão TBE 0,5X (Tris-Borato-EDTA). Para a eletroforese foi utilizado o equipamento CHEF
DR III (Bio-Rad) com a seguinte programação: tempo inicial 4,0 s; tempo final 40 s; tempo
de corrida de 19 h em temperatura de 14 ºC, 6 Volts/cm e ângulo de 120º. Após a
eletroforese, o gel foi corado com solução com 50 µL de brometo de etídio (Sigma) (10
mg/mL) em 500 mL de água destilada, descorado em água destilada e a imagem capturada,
sob luz UV, em equipamento modelo Gel Doc XR (Bio-Rad). O marcador de peso molecular
Lambda Ladder PFG Marker (BioLabs – New England) foi utilizado nas análises.
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4.4.6.3 Análise de dados (PFGE)
As imagens dos géis foram normalizadas com o marcador de peso molecular
Lambda Ladder PFG Marker (Biolabs-New England) carregado em três pontos do gel, como
posição de referência externa. Relações entre os perfis de PFGE foram analisadas com o
pacote estatístico do BioNumerics 5.1 (AppliedMaths). Bandas representando fragmentos de
48,5 kb e superiores foram incluídas nas análises. Dendrogramas de similaridade foram
construídos pelo método UPGMA (unweighted pair group method with averages) utilizando o
coeficiente de correlação de Dice com posições de tolerância de 1,0% e 1,5% (MARTIN et
al., 2006), para as enzimas AscI e ApaI, respectivamente. Para a análise de perfis
combinados ApaI e AscI, foi contruído um dendrograma com base na avaliação simultânea
dos dados de PFGE obtidos com ambas as enzimas, utilizando a média dos dois
experimentos. A ferramenta utilizada foi Composite Data Set do BioNumerics, com o critério
Average of Experiments. Os dados foram classificados pelo método UPGMA.
A capacidade discriminatória de PFGE foi calculada de acordo com o índice de
diversidade de Simpson (HUNTER; GASTON, 1988), com a seguinte fórmula:

Onde N é o número de isolados da população teste, s é o número total de tipos diferentes e
nj é o número de isolados representativos de cada tipo. O valor de D indica a probabilidade
de dois isolados selecionados ao acaso em uma população teste serem alocados em
diferentes grupos.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Características dos laticínios amostrados

Na tabela 5 são apresentadas características de instalações e de processamento de
produtos dos laticínios bem como a classificação dos estabelecimentos, de acordo com a
Anvisa (2002).
Tabela 5 – Características das instalações e de processamento dos 3 laticínios
Características
Laticínio
A

B

C

Tempo de funcionamento (anos)

20

13

17

Número de fazendas fornecedoras de leite

60

60

55

Volume de leite processado/dia (litros)

7.000

12.000

3.000

Produção mensal de queijo Minas frescal (kg)

5.000

800

3000

13

15

11

Tipo de serviço de inspeção

SIF*

SISP**

SIF*

Área externa do laticínio totalmente calçada

Sim

Não

Sim

Lavador de botas na entrada do laticínio

Sim

Não

Não

Utilização de pedilúvio na entrada do laticínio

Sim

Sim

Não

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 2

Número de funcionários

Classificação do estabelecimento***

*** de acordo com a lista de verificação de Boas Práticas de Fabricação em estabelecimentos
produtores/industrializadores de alimentos (ANVISA, 2002); Grupo 1: 76 a 100% de atendimento dos
itens / Grupo 2: 51 a 75% de atendimento dos itens / Grupo 3: 0 a 50% de atendimento dos itens
*SIF = Serviço de Inspeção Federal
**SISP = Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Estado de São Paulo

5.2 Ocorrência de bactérias do gênero Listeria

A pesquisa com 393 amostras coletadas em três laticínios do Estado de São Paulo,
sendo 192 amostras de alimentos (leite cru e pasteurizado e queijos), água e salmoura e
201 ambientais, revelou uma prevalência de Listeria spp de 15,52% e de L. monocytogenes
de 7,12%. L. monocytogenes não foi encontrada nas amostras do laticínio A, de onde só foi
isolada L. seeligeri, enquanto no laticínio B 12,50% das amostras resultaram positivas para
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L. monocytogenes e, no laticínio C, 9,09 %, conforme Tabela 6, que também apresenta a
ocorrência de 4 das 6 espécies do gênero Listeria isoladas.
Tabela 6 – Ocorrência de espécies de Listeria em amostras coletadas em 3 laticínios do
Estado de São Paulo
Espécie
Número (%)

Listeria spp
L. monocytogenes
L. innocua
L. seeligeri
L. welshimeri

Laticínio A
(N=136)
4 (2,94)
0 (0,00)
0 (0,00)
4 (2,94)
0 (0,00)

Laticínio B
(N=136)
27 (19,85)
17 (12,50)
19 (13,97)
4 (2,94)
1 (0,74)

Laticínio C
(N=121)
30 (24,79)
11 (9,09)
29 (23,96)
0 (0,00)
0 (0,00)

TOTAL
(N=393)
61 (15,52)
28 (7,12)
48 (12,21)
8 (2,04)
1 (0,25)

N = número de amostras analisadas.

Observa-se que nos três laticínios houve isolamento de Listeria spp. O isolamento de
qualquer espécie do gênero deve ser considerado, pois acredita-se que L. monocytogenes
habite os mesmos nichos (KELLS; GILMOUR, 2004). Embora não seja consenso
(TOMPKIN, 2002), a presença de Listeria spp. pode servir de indicador para a possível
presença de L. monocytogenes (D‟AMICO; DONNELLY, 2009).
Independente de esforços, segundo Tompkin (2002), a entrada contínua de Listeria
spp no ambiente de indústrias de alimentos é inevitável e medidas devem ser adotadas para
evitar a formação de nichos de contaminação. De acordo com D‟amico; Donnelly (2009),
eliminar e monitorar Listeria spp em indústrias processadoras de queijo é importante para o
sucesso de programas de controle de Listeria spp e é possível reduzir contaminações por
este gênero a níveis não detectáveis nesse tipo de indústria.
Nos Quadros 2, 3 e 4 são apresentados os pontos de isolamento das espécies de
Listeria encontradas em cada uma das coletas dos 3 laticínios. No laticínio A, em todas as
coletas foi isolada L. seelligeri (Quadro 2), enquanto nos laticínios B (Quadro 3) e C (Quadro
4) em todas as coletas ocorreu isolamento de L. monocytogenes.
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Quadro 2 – Pontos de isolamento de Listeria spp. no laticínio A nas 4 coletas
Coleta Coleta
Coleta
Local de coleta
out/08
jan/09
abr/09
Área de recepção de leite cru
Leite cru silo A
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL
Leite cru silo B
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL
Filtro de leite cruA
Áreas de processamento / armazenamento de queijos
(-)
(-)
Água (sala processamento)
(-)
Superfícies sem contato com alimentos
Piso sala pasteurização
Piso sala processamento
Ralo sala processamento
Ralo da câmara fria
LS
Estrado câmara fria
Piso sala câmara fria 1
LS
Piso sala câmara fria 2
LS
Parede câmara fria 1
Parede câmara fria 2
Parede sala processamento
Superfícies com contato com os alimentos
Tanque coagulação
Pás de agitação
Liras
Formas
-**
-**
-**
Mesa enformagem
Mesa embalagem
Manipuladores (enformagem)
Manipuladores (embalagem)
Caixas plásticas
-*
-*
-*
Embaladeira
Produtos
Leite pasteurizado
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL
Coágulo (Minas frescal)
Aus 25g Aus 50g Aus 50g
Queijo enformado (n= 5)
Aus 25g* Aus 50g** Aus 50g**
Queijo embalado (amostra 1) Aus 25g Aus 50g Aus 50g
Queijo embalado (amostra 2) Aus 25g Aus 50g Aus 50g
Queijo embalado (amostra 3) Aus 25g Aus 50g Aus 50g
Queijo embalado (amostra 4) Aus 25g Aus 50g Aus 50g
Queijo embalado (amostra 5) Aus 25g Aus 50g Aus 50g
Superfície de queijos (amostra1)
Superfície de queijos (amostra 2)
Superfície de queijos (amostra 3)

Total de amostras analisadas
A

-**
-**
-**

Coleta
jul/09

Total

Aus 50mL

-

4
4
3

(-)

4

LS
-

4
4
4
4
4
3
3
1
1
1

Aus 50mL

Amostras
Analisadas
11

4
29

38
-**
-*
-

4
4
4
4
4
2
4
4
4
4

54
Aus 50mL

Aus 50g
Aus 50g**

Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g
-**
-**
-**

4
4
20
4
4
4
4
4
2
2
2

136

= considerado superfície com contato com alimentos; - ausência de Listeria spp. na amostra; ( - )
ausência de Listeria spp. em 1000 mL; Aus = ausência de Listeria spp em; LS = Listeria seeligeri. *
amostra composta de 5 unidades; ** amostra composta de 15 unidades _ amostra não coletada.
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Quadro 3 – Pontos de isolamento de Listeria spp. no laticínio B nas 4 coletas
Coleta
Coleta
Coleta
Coleta Total
Local de coleta
nov/08
fev/09
mai/09 ago/09
Área de recepção de leite cru
4
Leite cru silo A
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL Aus 50mL
4
Leite cru silo B
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL Aus 50mL
4
Filtro de leite cruA
Áreas de processamento / armazenamento de queijos
(-)
(-)
(-)
4
Água (sala processamento)
(-)
Superfícies sem contato com alimentos
4
Piso sala pasteurização
LM - LI
LM – LI
LW
LM - LI
4
Piso sala processamento
LI
LI
LI
4
Ralo sala processamento
LI
LI
LI
4
Ralo da câmara fria
LM - LI
LM
LM
LM - LI
4
Estrado câmara fria
LI
LM-LS
LM-LS
4
Piso sala câmara fria A
LM
LM - LI
LM-LS
4
Piso sala câmara fria B
LM - LI
LM-LI
LM - LI
LM-LI-LS
1
Parede sala processamento
1
Parede câmara fria A
1
Parede câmara fria B
Superfícies com contato com alimentos
4
Tanque coagulação
3
Pás de agitação
4
Liras
4
Formas
-**
-**
-**
-**
4
Mesa de embalagem
4
Manipuladores (enformagem)
4
Manipuladores (embalagem)
4
Caixas plásticas
LI*
-*
-*
LM*
4
Embaladeira
Produtos
4
Leite pasteurizado
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL Aus 50mL
4
Coágulo (Minas frescal)
Aus 25g Aus 50g Aus 50g Aus 50g
20
Queijo enformado (5 amostras)
Aus 25g* Aus 50g** Aus 50g** Aus 50g**
4
Queijo embalado (amostra 1) Aus 25g Aus 50g Aus 50g Aus 50g
4
Queijo embalado (amostra 2) Aus 25g Aus 50g Aus 50g Aus 50g
4
Queijo embalado (amostra 3) Aus 25g Aus 50g Aus 50g Aus 50g
4
Queijo embalado (amostra 4) Aus 25g Aus 50g Aus 50g Aus 50g
4
Queijo embalado (amostra 5) Aus 25g Aus 50g Aus 50g Aus 50g
2
LI**
-**
Superfície de queijo (amostra 1)
Superfície de queijo (amostra 2)
2
-**
-**
Superfície de queijo (amostra 3)
2
-**
-**
Total de amostras analisadas
A

Amostras
Analisadas
12

4
31

35

54

136

= considerado surperfície com contato com alimentos; - ausência de Listeria spp. na amostra; ( - )
ausência de Listeria spp. em 1000 mL; Aus = ausência de Listeria spp em; LM = L. monocytogenes;
LI = L. innocua; LS = L. seeligeri. LW= L. welshimeri; * amostra composta de 5 unidades; **amostra
composta de 15 unidades; _ amostra não coletada;
amostra perdida no laboratório
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Quadro 4 – Pontos de isolamento de Listeria spp. no laticínio C nas 4 coletas
Coleta
Coleta
Coleta
Coleta Total
Local de coleta
dez/08 mar/09
jun/09
set/09
Área de recepção de leite cru
Leite cru silo A
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL Aus 50mL
Filtro de leite cruA
Áreas de processamento / armazenamento de queijos
(-)
(-)
(-)
Água (sala processamento)
(-)
Superfícies sem contato com alimentos
Piso sala pasteurização
LI
LI
Piso sala processamento
LI
LI
LI
LI
Ralo sala processamento
LI
LI
LI
LI
Estrado câmara fria
LI
LM - LI
LI
LM - LI
Piso sala câmara fria
LM - LI
LI
LM - LI
LM - LI
Parede câmara fria
Parede sala processamento
Parede sala embalagem
Superfícies com contato com os alimentos
Tanque coagulação
Pás de agitação
Liras
Formas
-**
-**
-**
Mesa embalagem
Manipuladores (enformagem)
Manipuladores (embalagem)
LM
Caixas plásticas
-*
-*
LI*
LM – LI*
Embaladeira
Mesa enformagem
Produtos
Leite pasteurizado
Aus 25mL Aus 50mL Aus 50mL Aus 50mL
Coágulo (Minas frescal)
Aus 25g Aus 50g Aus 50g
Queijo enformado (5 amostras)

Aus 25g*

Aus 50g**

Aus 50g**

Queijo embalado (amostra 1)
Queijo embalado (amostra 2)
Queijo embalado (amostra 3)
Queijo embalado (amostra 4)
Queijo embalado (amostra 5)

Aus 25g
Aus 25g
Aus 25g
Aus 25g
Aus 25g

Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g

Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g
Aus 50g

Aus 50g
LI 50 g
LI 50g
LI 50g
Aus 50g

Salmoura

Aus 25g

LI
50 mL

LM – LI
50 mL

LM – LI
50 mL
LM – LI**
Qj Prt
LI**
Qj Prt
LM – LI**
Qj Prt

Superfície de queijos (amostra 1)

-**

Superfície de queijos (amostra 2)

-**

Superfície de queijos (amostra 3)

-**

Total de amostras analisadas

Amostras
Analisadas
8

4
4
4

4
23

4
4
4
4
4
1
1
1
34
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
52
4
3
15
4
4
4
4
4
4
2
2
2
121

A

= considerado superfície com contato com alimentos; - ausência de Listeria spp. na amostra;
( - ) ausência de Listeria spp. em 1000 mL; Aus = ausência de Listeria spp em; LM= L.
monocytogenes.; LI = L. innocua; * amostra composta de 5 unidades; ** amostra composta de 15
unidades; Qj Prt = Queijo Prato; _ amostra não coletada;

Nos Quadros 3 e 4 observa-se uma alta ocorrência de L. innocua nas amostras dos
laticínios B e C, consistente com outras pesquisas em ambiente de laticínios (D‟AMICO;
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DONNELLY, 2009) e em outros tipos de amostra (DIAS, 2008; YÜCEL; CITAK; ÖNDER,
2005). Em ambos houve predomínio de L. innocua (Tabela 6), com destaque para o laticínio
C, o que sugere que essa espécie esteja bem adaptada a esses laticínios. Outra hipótese é
que L. innocua possa ter se multiplicado mais rapidamente, sobrepondo a taxa de
crescimento de L. monocytogenes no meio seletivo, comportamento observado por BRUHN;
VOGEL; GRAM BRUHN (2005). L. innocua e L. monocytogenes foram as espécies mais
prevalentes (Tabela 6), concordando com outras investigações em laticínios (D‟AMICO;
DONNELLY, 2009).
Dentre as 61 amostras positivas para o gênero Listeria, 5 (8,2%) apresentaram
contaminação apenas por L. monocytogenes, 28 (45,9%) apenas por L. innocua, 4 (6,6%)
apenas por L. seeligeri, 1 (1,6%) apenas por L. welshimeri e 23 (39,3%) por duas ou mais
espécies do gênero.
No laticínio B foi encontrada a maior diversidade de espécies (L. monocytogenes, L.
innocua, L. seeligeri e L. welshimeri) (Quadro 3), enquanto no laticínio C foram encontradas
L. innocua e L. monocytogenes (Quadro 4). Embora menos comum, L. seeligeri foi
recuperada dos estabelecimentos A e B deste estudo, tendo sido isolada sozinha no laticínio
A (Quadro 2), associada a L. monocytogenes, e associada a L. monocytogenes e L. innocua
no laticínio B (Quadro 3).
Em muitos casos houve necessidade de reisolamento de colônias suspeitas de
Listeria spp. nos respectivos meios seletivos. Em outras amostras foi possível fazer a
purificação dos isolados, sem necessidade de reisolamento (Figura 2).

A

B

C

Figura 2 - (A) Exemplo de amostra que precisou de reisolamento: colônias típicas de Listeria
no meio ALOA apresentando halo característico de L. monocytogenes com colônias
contaminantes. (B) Colônias típicas de Listeria spp. no meio ALOA e (C) típicas de Listeria
spp no meio Oxford, que não necessitaram reisolamento
Em algumas amostras uma grande quantidade de contaminantes crescia nas placas
(Figura 2), dificultando a visualização das colônias características, o que não era esperado,
devido à seletividade dos meios. Isso ocorreu particularmente nas amostras coletadas de
ralos e pisos. Dentre os isolados confirmados como L. monocytogenes (N=85), todos
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apresentaram halo característico para a espécie no meio ALOA. Além disso, também
apresentaram hemólise característica, pelo teste de CAMP, conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3 – Reação de hemólise característica da espécie L. monocytogenes pelo Teste de
CAMP
Em indústrias de laticínios de diversas regiões do mundo são verificadas
prevalências variáveis de Listeria spp, significando que a contaminação desses ambientes
por esse gênero é freqüente, porém, ele nem sempre é isolado desses ambientes. Nos
EUA, Charlton; Kinde; Jensen (1990) isolaram Listeria spp de 29,5% e L. monocytogenes de
19,9% dos 156 laticínios pesquisados. Pesquisa recente de D‟amico;Donnelly (2009)
naquele país revelou baixa prevalência (10,6%) de Listeria spp, especialmente L.
monocytogenes, no ambiente de pequenas indústrias produtoras de queijos artesanais à
base de leite cru, com 6 de 8 indústrias positivas para o gênero Listeria enquanto L.
monocytogenes só foi isolada do ambiente de 2 das 8 indústrias. Na Europa, Wagner et al.
(2006) isolaram L. monocytogenes de 27,6% (50/181) das indústrias de pequeno porte
processadoras de queijos na Áustria, e Chambel et al. (2007) encontraram L.
monocytogenes em 62,5% (5/8) das indústrias processadoras de queijo pesquisadas, em
Portugal. No Oriente Médio, El Shenawy et al. (1998) isolaram Listeria spp de todos os
laticínios pesquisados (N=18). No Brasil as pesquisas sobre L. monocytogenes em laticínios
são escassas e o único estudo conduzido simultaneamente com mais de uma indústria é o
de Silva et al. (2003), que isolaram Listeria spp de dois laticínios pesquisados na Bahia,
tendo encontrado L. monocytogenes em apenas um dos deles.
A Tabela 7 apresenta o número de amostras positivas apenas para L.
monocytogenes em cada ponto de coleta dos 3 laticínios analisados.
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Tabela 7 – Número de amostras analisadas e positivas para L. monocytogenes em cada
ponto de coleta dos 3 laticínios
Número de amostras analisadas (número de amostras positivas)
Ponto de Coleta

Leite cru (silos)

A
0 (8)

Laticínio
B
0 (8)

C
0 (4)

Total
0 (20)

Leite pasteurizado

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (12)

Coágulo (minas frescal)

0 (4)

0 (4)

0 (3)

0 (11)

Queijo Minas frescal

0 (46)

0 (46)

0 (38)

0 (130)

Queijo Prato

NC

NC

2 (3)

2 (3)

Salmouraa

NC

NC

2 (4)

2 (4)

Água

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (12)

Pisos (câmara fria)a

0 (6)

7 (8)

3 (4)

10 (18)

Pisos (área não fria)

0 (8)

3 (8)

0 (8)

3 (24)

Ralos (câmara fria)a b

0 (4)

4 (4)

NU

4 (8)

Ralos (área não fria)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (12)

Estrado

a

0 (4)

2 (4)

2 (4)

4 (12)

Paredesc

0 (3)

0 (3)

0 (3)

0 (9)

Equipamentos e utensíliosd

0 (33)

1 (31)

1 (30)

2 (94)

Luvas de manipuladores

0 (8)

0 (8)

1 (8)

1 (24)

0 (136)

17/136

11/121

28 (393)

Total

a

b

NC = amostra não coletada; NU = não utiliza; amostras provenientes de áreas refrigeradas; ralos
c
localizados no interior da câmara fria ou que recebiam drenagem da câmara fria; incluem paredes
d
de áreas refrigeradas e não refrigeradas equipamentos e utensílios incluem: pás de agitação, liras,
formas, mesas de enformagem e/ou embalagem, caixas plásticas, embaladeira, filtro de leite cru e
tanque de coagulação;

5.2.1 Ocorrência de L. monocytogenes nas amostras de leite cru e pasteurizado

L. monocytogenes não foi isolada das amostras de leite cru (N=20) coletadas dos
silos de recepção e armazenamento dos 3 laticínios (Tabela 7). Convém salientar que o leite
dos silos correspondia ao leite recebido de vários fornecedores. Uma pesquisa foi conduzida
simultaneamente a esta, com amostras colhidas conjuntamente no mesmo dia da coleta dos
laticínios sendo que, de cada laticínio, amostras inviduais do leite cru de conjunto de 25
fazendas eram analisadas por Camargo (2010). No total, Camargo (2010) analisou 286
amostras de leite e não isolou L. monocytogenes ou outras espécies de Listeria. Isso
confirma a baixa prevalência ou ausência do patógeno em leite cru em rebanhos no Brasil,
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de acordo com estudos anteriores: DESTRO; DE MELO SERRANO; KABUKI (1991) (N=20);
CASSAROTTI; GALLO; CAMARGO (1994) (N=20); ROCHA (2004) (N= 6); NERO (2005)
(N=240) e ARCURI et al. (2006) (N=42). Contrastando com os achados deste trabalho,
MOURA; DESTRO; FRANCO et al. (1993) isolaram a bactéria de 9,5% das amostras
analisadas (N=220) no Estado de São Paulo. Em leite cru coletado no Nordeste do país,
FIGUEIREDO (2000) isolou L. monocytogenes de 15% (N=60) e SILVA et al. (2003) de
16,7% (N=6) das amostras, enquanto prevalência contrastante [37,8% (N=45)] foi descrita
por CATÃO; CEBALOS (2001) em amostras de leite cru de usina de processamento de leite.
Em leite cru, na América do Norte, há relatos de prevalência de L. monocytogenes
variando de 2,7% no Canadá (RYSER; MARTH, 1991) e 3,1 a 6,5% nos EUA (RYSER;
MARTH, 1991; MURAOKA et al., 2003; VAN KESSEL et al., 2004). No Irã são registradas
prevalências de 1,7 a 3,3% (MAHAMOODI, 2010), na Índia 5,1% (KALOREY et al., 2008),
enquanto na Europa as prevalências variam de 0 a 22% (MASSA et al., 1990; HARVEY;
GILMOUR, 1992; WAAK; THAM; DANIELSSON-THAM, 2002; KELLS; GILMOUR, 2004),
com dados contrastantes de uma pesquisa antiga na Espanha, com 45% de amostras
positivas (DOMINGUEZ-RODRIGUES et al., 1985). Critérios de amostragem podem
influenciar resultados de ocorrência de L. monocytogenes. Por ocorrer em baixos números
no ambiente, seu isolamento é difícil e, nesse aspecto, estudos de incidência são melhores
indicadores do que estudos de prevalência (TOMA et al., 1999). A detecção de L.
monocytogenes em leite cru pode ser difícil devido às baixas contagens da bactéria e à
competição da microbiota bacteriana (MEYER-BROSETA, 2003). Além disso, distribuição
irregular da bactéria em grandes volumes, como tanques de leite cru, também pode dificultar
o isolamento da bactéria. Portanto, o não isolamento de L. monocytogenes das amostras de
leite cru não significa que a bactéria não estava presente nos lotes de leite recebidos pelos
laticínios.
Inicialmente o filtro de leite cru era considerado um suposto local de retenção de L.
monocytogenes, uma vez que todo o leite cru recebido pelos laticínios era filtrado e as
coletas realizadas imediatamente após a filtração, antes da higienização do mesmo. Nos
três laticínios, as amostras dos filtros resultaram negativas para Listeria spp (Tabela 7), o
que demonstra a dificuldade de isolamento de L. monocytogenes a partir do leite cru.
Sobre o leite pasteurizado, o não isolamento de L. monocytogenes nas amostras
analisadas (N=12) (Tabela 7) confirma que o produto não é uma fonte comum da bactéria,
conforme pesquisas prévias na região sudeste do Brasil (DESTRO; DE MELO SERRANO;
KABUKI, 1991; CASAROTTI; GALLO; CAMARGO, 1994; ROCHA, 2004; BRITO et al.,
2008), na Espanha (MENENDEZ et al., 1997) e de compilação de dados para avaliação de
risco por contaminação do produto (FAO/WHO; 2004). Pesquisa de Frye; Donnelly (2005)
nos EUA com 5.519 amostras e apenas 1 positiva confirmam a baixa prevalência de L.
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monocytogenes nesse tipo de produto. Entretanto, pesquisas no nordeste do Brasil
revelaram altas prevalências da bactéria em leite pasteurizado, como 30% (N=30) (CATÃO;
CEBALOS, 2001) e 3,3% (N=120) (FIGUEIREDO, 2000).

5.2.2 Ocorrência de L. monocytogenes no ambiente dos laticínios

Enquanto nenhuma das amostras de matéria prima apresentou contaminação por L.
monocytogenes, o patógeno foi isolado de diversos locais do interior dos laticínios B e C
(Quadros 3 e 4). Isso sugere que o leite cru pode não ser um veículo importante de
disseminação de L. monocytogenes para os lacticínios em estudo, podendo haver outras
fontes de contaminação. Charlton; Kinde; Jensen (1990) aventaram a hipótese de que
fazendas leiteiras não são a fonte principal de introdução de Listeria spp no ambiente
industrial, por terem encontrado baixa prevalência do gênero em áreas de recepção de leite
cru de laticínios dos EUA. Na presente pesquisa, L. monocytogenes não foi isolada do piso
da sala de pasteurização e processamento do laticínio C, locais onde vazava leite cru,
porém nesses locais foi isolada L. innocua (Quadro 4). Entretanto, no piso da sala de
pasteurização do laticínio B, onde também vazava leite cru, nas 4 coletas foi isolada Listeria
spp, com isolamento de L. monocytogenes em 3 coletas. Na Tabela 8 são apresentados os
resultados de ocorrência de Listeria spp e L. monocytogenes nas amostras ambientais dos
laticínios.
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Tabela 8 – Ocorrência de Listeria spp e/ou L. monocytogenes em amostras ambientais, em
superfícies com e sem contato com alimentos nos 3 laticínios
Amostras
Positivas N (%)
analisadas

Listeria spp

L. monocytogenes

Amostras ambientais (superfícies com e sem contato com alimentos)
Laticínio
A

70

4 (5,71)

0 (0,00)

B

70

26 (37,14)

17 (24,28)

C

61

21 (34,42)

7 (11,47)

Total

201

51 (25,37)

24 (11,94)

Amostras de superfícies sem contato com alimentos
Laticínio
A

29

4 (13,79)

0 (0,00)

B

31

24 (77,41)

16 (51,61)

C

23

18 (78,26)

5 (21,73)

Total

83

46 (55,42)

21 (25,30)

Amostras de superfícies com contato com alimentos
Laticínio
A

41

0 (0,00)

0 (0,00)

B

39

2 (5,12)

1 (2,56)

C

38

3 (7,89)

2 (5,26)

Total

118

5 (4,23)

3 (2,54)

Na Tabela 8 observa-se que contaminações por L. monocytogenes foram detectadas
principalmente em superfícies sem contato com os alimentos, sendo contaminadas 51,61%
dessas superfícies no laticínio B e 21,73% no laticínio C. Essas taxas de isolamento são
bem superiores às encontradas nas superfícies que têm contato com alimentos: 2,56% no
laticínio B e 5,26% no laticínio C. Esses resultados são contrastantes com os de Alessandria
et al. (2010), que não isolaram L. monocytogenes de superfícies que têm contato com
queijos utilizando método convencional de isolamento, apenas detectaram a bactéria nesses
locais por métodos moleculares. Menendez et al. (1997) também isolaram Listeria spp
apenas das superfícies sem contato com os alimentos em laticínio na Espanha.
Dependendo da localização de L. monocytogenes no ambiente, os locais são
considerados de maior ou menor risco para a contaminação de produtos. Em geral,
superfícies sem contato direto com alimentos obviamente são consideradas de menor risco
para contaminação dos produtos do que superfícies com contato. Entretanto, mesmo se
tratando de superfícies sem contato, algumas áreas são consideradas de maior risco para
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contaminação de alimentos do que outras. Na Figura 4 estão classificadas as zonas, de
acordo com o risco de contaminação de produtos alimentícios (ILSI, 2005) e são
apresentados exemplos de locais, dentro de cada zona. Nessa mesma Figura estão
apresentados o número de amostras ambientais analisadas e o número de amostras
positivas (porcentagem), de cada laticínio, dentro de cada zona de classificação de risco.

laticínio B e C encontradas, de acordo com a zona de risco.
Zona 4 (Exemplos: vestiários, cafeterias, corredores de entrada)
em cada uma das zonas de risco.
Não foram coletadas amostras de áreas classificadas nesta zona.
Zona 3 (Exemplos: paredes, ralos)
Laticínio B - 4/11 (36%)
Laticínio C - 0/7 (0%)
Zona 2 (Exemplos: superfícies próximas e sem contato com produtos,
exterior de equipamentos, pisos, estrados)

Laticínio B - 12/20 (60%)
Laticínio C - 5/16 (31%)

Zona 1 (Exemplos: superfície com contato com
alimentos)

Laticínio B - 1/39 (2,56%)
Laticínio C - 2/38 (5,26%)

Figura 4 – Número e percentual de amostras positivas para L. monocytogenes, de acordo
com a classificação das áreas de maior (Zona 1) e menor (Zona 4) risco de contaminação
para produtos alimentícios conforme ILSI (2005)
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Observa-se que no laticínio B L. monocytogenes foi isolada nas Zonas 1, 2 e 3,
enquanto no laticínio C L. monocytogenes foi isolada apenas nas Zonas consideradas de
maior risco de contaminação de alimentos: 1 e 2. Mesmo em superfícies sem contato com
alimentos a presença de L. monocytogenes é preocupante pois pode ocorrer disseminação
da bactéria para superfícies que têm contato. Dentre as amostras ambientais, aquelas
obtidas de pisos, principalmente das câmaras frias dos laticínios B e C, ralo da câmara fria
do laticínio B, e estrados de ambos os laticínios apresentaram alta ocorrência de L.
monocytogenes, conforme detalhado na Tabela 7, o que é coerente com pesquisas
anteriores que descrevem pisos (KABUKI et al., 2004; KELLS; GILMOUR, 2004) e ralos
(CHARLTON, KINDE, JENSEN, 1990; WALKER et al., 1991; EL SHENAWY, 1998;
FIGUEIREDO, 2000; KABUKI, 2004) como os locais de maior prevalência de L.
monocytogenes em indústrias de laticínios. Segundo D‟amico; Donnelly (2009), pisos e ralos
são os principais nichos de Listeria spp nesse tipo de indústria, devido à presença contínua
de umidade e substratos orgânicos. A amostragem de ralos foi considerada por Charlton;
Kinde; Jensen (1990) boa indicadora da presença de L. monocytogenes em indústrias de
laticínios.
Entretanto, é interessante destacar que, dos ralos não relacionados à área
refrigerada (câmara fria), L. monocytogenes não foi isolada em nenhum dos laticínios,
porém, outras espécies de Listeria foram encontradas nesses ralos nos 3 laticínios (Quadros
2, 3 e 4). Um detalhe de importância é que o laticínio B passou por uma reforma entre a 3ª e
4ª coletas e o ralo do interior da câmara fria foi substituído por outro, localizado na parte
externa, que recebia drenagem de líquidos da câmara fria. Deste novo ralo, situado na área
externa da câmara fria, foi isolada L. monocytogenes na 4ª coleta, demonstrando a rápida
capacidade de colonização da bactéria em novos nichos.
Considerando-se que, nos laticínios B e C, as caixas plásticas vazadas para
armazenamento dos queijos eram colocadas diretamente sobre o piso, e armazenavam
formas também vazadas, contendo queijos (Figura 5), o piso destes laticínios poderia ser
considerado praticamente uma superfície de contato com os queijos.

Figura 5 – Formas de queijos e caixas plásticas (vazadas) sobre o piso no laticínio B
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Essa prática certamente propicia contaminações do produto final nos laticínios B e C
e, provavelmente, faria com que os pisos desses laticínios fossem considerados como áreas
de maior risco (Zona 1) do que o apresentado anteriormente na Figura 4.
Das superfícies de contato com os queijos, L. monocytogenes foi isolada de caixas
plásticas no laticínio B (Quadro 3) e de caixas plásticas e luvas de manipulador de laticínio C
(Quadro 4). A presença da bactéria em luvas de manipulador da área de embalagem mostra
que estes podem ser veículos importantes de contaminações cruzadas, mesmo utilizando
luvas. No laticínio C, as caixas eram utilizadas para a retirada de queijos do tanque de
salmoura e para o transporte e armazenamento de queijos desenformados no interior do
laticínio, antes da embalagem (Figura 6).

Figura 6 – Queijos do laticínio C armazenados em caixas plásticas vazadas
De acordo com os resultados, caixas plásticas podem ser considerados locais
importantes de contaminação por L. monocytogenes e veículos de disseminação da bactéria
em laticínios, conforme verificado por Figueiredo (2000) e Kabuki et al. (2004). O isolamento
de L. monocytogenes, mesmo esporádico, nesse tipo de superfície nos laticínios B e C,
demonstra que o produto final teve contato com o microrganismo e pode estar contaminado
com L. monocytogenes.
Os isolamentos de L. monocytogenes nos laticínios B e C em todas as coletas
demonstram a exposição contínua dos lotes de alimentos desses laticínios à contaminação
pela bactéria e torna provável a presença do patógeno no queijo fabricado. A ampla
distribuição de L. monocytogenes nesses laticínios possibilita sua veiculação para humanos,
através

de

produtos

contaminados,

principalmente

queijos.

A

presença

de

L.

monocytogenes, associada a práticas de higiene nem sempre adequadas nessas indústrias
pode representar um perigo para os consumidores do seus produtos.
Foi observado que a maioria das amostras positivas para L. monocytogenes (76,5 %;
13/17) do laticínio B eram provenientes de pontos refrigerados ou relacionados a áreas
refrigeradas, enquanto no laticínio C, 63,6 % (7/11) das amostras eram provenientes de
áreas refrigeradas (Tabela 7), refletindo a natureza psicrotrófica da bactéria. Esses
resultados são concordantes com os de Brito et al. (2008) e Cotton; White (1992) que
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apontam áreas refrigeradas como locais importantes de contaminação pelo patógeno em
laticínios processadores de leite fluido. Essa mesma observação foi feita por Chiarini et al.
(2007) quando analisou abatedouro de aves no Brasil. Nos laticínios B e C havia acúmulo de
matéria orgânica visível e de água no piso e estrados das câmaras frias, demonstrando falta
ou falhas de higienização. O laticínio A, de onde não foi isolada L. monocytogenes, era o
que apresentava as melhores condições de higiene, inclusive no piso da câmara fria, que
não apresentava acúmulo de água e resíduos de matéria orgânica visíveis. Ficou evidente a
maior preocupação com a higienização no laticínio A, o que pode ter refletido na menor
freqüência de isolamento de Listeria spp. e ausência de L. monocytogenes nas suas
instalações. Ferronatto (2010), em abatedouro de suínos, também relatou maior freqüência
de isolamento em condições de instalação e práticas de fabricação mais deficientes,
enquanto Chiarini (2007) observou maior freqüência de L. monocytogenes em zona limpa do
que suja em ambiente de abatedouros de frangos no Brasil.
Como ocorreu no laticínio A, pesquisas em outros laticínios (ROCHA, 2004;
BORGES, 2006) realizadas no Brasil, não isolaram L. monocytogenes nesses ambientes,
em contraste com os resultados dos laticínios B e C. ROCHA (2004) avaliou laticínio
processador de Minas frescal em Campinas e não isolou L. monocytogenes de 120
amostras coletadas do ambiente de produção, de queijos Minas frescal e de leite cru e
pasteurizado do mesmo laticínio, porém isolou outras espécies do gênero de diversos
pontos do ambiente da planta. BORGES (2006) não encontrou L. monocytogenes no leite,
queijo e no ambiente de processamento de queijo de coalho em Fortaleza.
Outras pesquisas no Brasil relatam taxas variáveis de ocorrência de Listeria e L.
monocytogenes. Figueiredo (2000) encontrou prevalência semelhante de Listeria spp (15%)
e L. monocytogenes (7,3%) no total de amostras analisadas (N=260) em laticínio
processador de leite fluido tipo C no Ceará, comparada ao total de amostras positivas para
Listeria spp e L. monocytogenes nos 3 laticínios deste estudo (Tabela 6). Considerando
somente as amostras ambientais, a prevalência de L. monocytogenes obtida por Figueiredo
(2000) (12%) foi semelhante a do laticínio C (11,47%) e inferior a do laticínio B (24,28%)
(Tabela 8).
Prevalência de Listeria spp. e de L. monocytogenes bem inferior à encontrada neste
trabalho foi observada em 2 laticínios produtores de queijo Minas frescal na Bahia por SILVA
et al. (2003) quando analisaram 218 amostras que incluiam leite cru, pasteurizado, ambiente
e queijos, e isolaram Listeria spp de 5,96% das amostras e L. monocytogenes de 0,91%. L.
monocytogenes foi encontrada em apenas um dos laticínios, em 1 amostra de leite cru e
outra de piso da câmara fria, não tendo sido isolada do queijo.
Brito et al. (2008) pesquisaram L. monocytogenes em amostras de queijo Minas
frescal, leite cru e pasteurizado e ambiente de um laticínio de Minas Gerais e constataram
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que a fonte de contaminação dos queijos eram as unidades de refrigeração. Segundo os
autores, após implantação de medidas para o controle da bactéria e reforma da indústria,
amostras coletadas resultaram negativas, demostrando que é possível atingir níveis não
detectáveis de L. monocytogenes no ambiente industrial.
Kornacki; Gurtler (2007) apresentam dados de ocorrência de Listeria spp (11%) e
Listeria monocytogenes (8%) em instalações de laticínios da Austrália semelhantes às
encontradas no presente estudo: 15,52 e 7,12% (Tabela 6). Avaliando indústrias de
produtos lácteos na Califórnia, Walker et al. (1991) relataram que 12% das amostras
(n=922) obtidas de 39 diferentes indústrias estavam contaminadas com Listeria spp,
semelhante ao encontrado neste trabalho (15,52%).
Taxas de contaminação por L. monocytogenes em laticínios inferiores às
encontradas no presente trabalho foram registradas na Europa. Na Espanha, Menendez et
al. (1997), analisaram amostras de leite cru e pasteurizado, água, queijo, luvas de
manipuladores, e ambiente, ao longo de 10 meses, e encontraram 14,47% das amostras
positivas para Listeria spp, sendo 2,57% positivas para L. monocytogenes, ocorrências
inferiores às encontradas neste trabalho para Listeria spp e L. monocytogenes, nos laticínios
B (19,85% e 12,50%) e C (24,79% e 9,09%), respectivamente (Tabela 6).
Contrastando com os resultados desta pesquisa, Waak; Tham; Danielsson-Tham
(2002), não encontraram Listeria spp nas instalações de uma indústria processadora de leite
na Suíça, porém isolaram L. monocytogenes em amostras de leite cru de fazendas
fornecedoras e em amostras dos silos de recepção da referida indústria. Também na Suíça,
em pesquisa conduzida ao longo de 10 anos (PAK et al., 2002) com 76.271 amostras
coletadas de laticínios, 4,9% resultaram positivas para L. monocytogenes, ocorrência inferior
à encontrada neste trabalho. Na Finlândia, a prevalência de L. monocytogenes em amostras
de indústria de sorvete também foi inferior: 2,8% (SJÖMAN, 2010).
Muito similar aos resultados do presente estudo, Kabuki et al. (2004) examinaram o
ambiente e amostras de queijo de três indústrias de queijo latino fresco em Nova York
durante 4 visitas a cada indústria. Recuperaram L. monocytogenes de 27 das 246 amostras
ambientais daquelas indústrias (11%), prevalência semelhante à encontrada nos 3 laticínios
deste trabalho (24 de 201 [11,94%]) (Tabela 8). Entretanto, amostras do produto final de
apenas uma indústria analisada por Kabuki et al. (2004) foram positivas (7 de 24 [29%]) para
L. monocytogenes, também semelhante aos resultados desta pesquisa, na qual a bactéria
foi isolada apenas em queijos do laticínio C. Nos EUA, Ho; Lappi; Wiedmann (2007)
encontraram prevalência de 2,7% de L. monocytogenes em amostras coletadas de indústria
de laticínios de leite de ovelha, inferior à encontrada neste trabalho (7,12% - Tabela 6).
As indústrias de alimentos têm encontrado dificuldades para erradicar a bactéria de
ambientes de processamento (TOMPKIN, 2002; LOMONACO et al., 2009; WARRINER;

64

NAMVAR, 2009). É importante controlar as vias potenciais de entrada de L. monocytogenes
no ambiente industrial e prevenir contaminações cruzadas. Condições que promovam a
multiplicação de Listeria monocytogenes aumentam o risco de contaminação de produtos.
Dentre os fatores que afetam a multiplicação de microrganismos no ambiente industrial
como umidade, nutrientes, pH, potencial de oxi-redução, temperatura, presença ou ausência
de inibidores, interações entre microrganismos, a umidade é o mais crítico e essencial para
o crescimento microbiano e também o mais prontamente controlado (KORNACKI;
GURTLER, 2007).
Uma vez que o ingresso de L. monocytogenes na indústria pode ser contínuo, seu
controle deve ser feito com a aplicação de procedimentos de higienização e Boas Práticas
de Fabricação (BPF) (TOMPKIN, 2002). É necessário que indústrias que processam
alimentos de alto risco de contaminação por L. monocytogenes – como queijos de alta e
média umidade - operem com programas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle (APPCC) e Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional (PPHO), para
reduzir a contaminação ambiental e minimizar o risco de contaminação dos produtos (ILSI,
2005). Em particular, para produtos de alto risco, é importante que as indústrias adotem
programa de coleta de amostras do ambiente (ILSI, 2005) e, a cada amostra positiva, seja
para o gênero Listeria ou L. monocytogenes, as providências devem ser rápidas e efetivas
para evitar a contaminação de alimentos (TOMPKIN, 2002).

5.2.3 Ocorrência de L. monocytogenes nos queijos, água e salmoura

L. monocytogenes não foi isolada das amostras de água (n=12) (Tabela 7) e dos
queijos Minas frescal (N=130), dos laticínios A, B e C, porém foi isolada de 2 das 3 amostras
de queijo Prato do laticínio C (Tabela 9).
Tabela 9 – Ocorrência de Listeria spp e/ou L. monocytogenes em queijos nos 3 laticínios
Espécie
Número (%)
Laticínio A
Laticínio B
Laticínio C
Total
(N=46)a
(N=46)a
(N=41)b
(N=133)*
L. monocytogenes
0 (0,00)
0 (0,00)
2 (4,87)
2 (1,50)
L. innocua
0 (0,00)
1 (2,17)
6 (14,63)
7 (5,26)
N= número de amostras analisadas.
* 130 amostras de queijo Minas frescal e 3 de queijo prato;
a
6 das amostras eram da superfície de queijo Minas frescal (cada amostra composta por 15 queijos)
b
38 amostras eram de queijo Minas frescal, sendo 3 delas coletadas da superfície do Minas frescal
(cada amostra coletada da superfície de 15 queijos). As outras 3 amostras eram de superfície de
queijo Prato (cada amostra composta por 15 queijos).
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A partir da 3ª coleta, de cada laticínio, a busca pelo isolamento de L. monocytogenes
nos queijos foi intensificada: além da amostragem que vinha sendo feita no produto (coleta
de alíquotas de 50 g dos queijos), foram coletadas amostras da superfície dos queijos, com
esponja, após permanência do produto na câmara fria, imediatamente antes da embalagem.
Assim, de um mesmo lote, eram amostradas alíquotas do produto e também superfície de
queijos. A técnica do uso de esponja permitiu amostrar mais peças de queijo, sem prejuízo
ao laticínio, pois não é uma técnica destrutiva. Essa estratégia possibilitou o isolamento de
L. innocua do queijo Minas frescal no laticínio B e L. innocua e L. monocytogenes de queijo
Prato, no laticínio C (Tabela 9). No Brasil não há relatos de outros isolamentos de L.
monocytogenes especificamente de queijo Prato. Os resultados do presente trabalho
confirmam que queijos, mesmo preparados com leite pasteurizado (RUDOLF; SCHERER,
2001; KABUKI et al., 2004; BRITO et al., 2008; LOMONACO et al., 2009) podem ser fonte
de L. monocytogenes para consumidores.
A ocorrência de L. monocytogenes em queijos é importante do ponto de vista de
saúde pública, pois esse é um alimento na maioria das vezes ingerido sem cocção, o que
representa possibilidade de veiculação da bactéria para consumidores. O queijo Prato é
geralmente consumido puro, em sanduíches, saladas ou aperitivo (ABIC, 2010). Outros
fatores importantes que devem ser considerados sobre o isolamento de L. monocytogenes
nesse produto é o seu prazo de validade (60 dias) e a forma de armazenamento, em
refrigeradores cuja temperatura propicia a multiplicação da bactéria, podendo resultar em
doses infectantes no produto e/ou causar contaminações cruzadas em cozinhas de
residências, comércios ou até mesmo de hospitais.
Se forem consideradas somente as amostras de queijo do laticínio C (N=41), a
porcentagem de positivas para L. monocytogenes foi de 4,87 %. Considerando o total de
amostras de queijo coletadas nos três laticínios (N=133), a porcentagem de amostras
positivas para L. monocytogenes (1,50%) (Tabela 9), foi inferior à relatada por Kabuki et al.
(2004) que encontraram 6,3% (7/111) nos EUA. No Brasil, estudos de Destro; De Melo
Serrano; Kabuki (1991), Vieira; Massaguer (1999); Carvalho; Viotto; Kuaye (2007) e Brito et
al. (2008) encontraram, respectivamente, 10% (2 / 20), 25% (5 / 20) ; 3,2% (3 ⁄ 93) e 11%
(6/55) de amostras de queijo Minas frescal positivas para L. monocytogenes enquanto
Casarotti; Gallo; Camargo (1994), Peresi et al. (2001), Silva et al. (2003) e Rocha (2004) não
isolaram a bactéria nesse tipo de queijo, concordando com os resultados desta pesquisa.
A variação de ocorrência de L. monocytogenes em queijos pode ser explicada pelo
uso de diferentes métodos para a detecção da bactéria e diferenças de padrões de
qualidade dos queijos. Diferenças na ocorrência também podem ser explicadas pela
distribuição geográfica do gênero Listeria (VAN KESSEL et al., 2004). Além disso, os
coliformes talvez exerçam influência na população de L. monocytogenes, em queijo Minas
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frescal, impedindo sua proliferação, podendo inclusive dificultar sua detecção, segundo
Aragon-Alegro (2007).
L. innocua foi encontrada em queijos Minas frescal dos laticínios B e C (Tabela 9),
demostrando que contaminações por Listeria spp vêm ocorrendo nos produtos desses
laticínios. A presença de outras espécies de Listeria indica que as condições de produção
permitem contaminações por L. monocytogenes e servem de alerta para revisões do
processo, a fim de evitar contaminação em pontos críticos da linha de produção.
Naldini;Viotto; Kuaye (2009) demonstraram que queijo Minas frescal manufaturado pelo
processo de acidificação direta com ácido lático é mais susceptível à proliferação de L.
monocytogenes do que o produzido pelo processo tradicional e é importante destacar que
os 3 laticínios desta pesquisa utilizavam o processo de acidificação direta na fabricação
desses queijos.
A imersão de queijos em salmoura é uma prática comum na salga de diversos tipos
de queijo, como os de massa filada, semi cozida (Prato) e também os frescos, como o Minas
frescal, em algumas indústrias. Por ser usada repetidamente, proteínas e outros nutrientes
dos queijos se acumulam na salmoura tornando-a um ambiente rico em nutrientes
(DURMAZ; AYGYN; ARDIC, 2009). No laticínio C foram encontradas L. monocytogenes em
2 de 4 amostras de salmoura e L. innocua em 3 das amostras (Quadro 4).
Quanto à enumeração de Listeria spp nas amostras, com amostras diluídas (1:10;
1:100; 1:1000) de queijo Minas (previamente armazenadas a -18 ºC), não apareceu
contaminação indesejada nas placas de ALOA. O congelamento prévio das amostras pode,
eventualmente, ter provocado injúria ou morte da microbiota competidora presente e/ou os
agentes antimicrobianos seletivos do meio foram eficientes para inibi-la. Já nas amostras de
salmoura inoculadas sem diluição ou diluídas (1:10), diretamente sobre ALOA, foi
observado, em duas amostras, crescimento de contaminantes nas placas, o que demonstra
a baixa qualidade microbiológica da salmoura. Ferronatto (2010) também observou um
excesso de contaminantes quanto tentou isolar Listeria spp de amostras de carne por
semeadura direta em ágar ALOA, sem ser precedida de etapa de enriquecimento que
propiciasse a inibição de contaminantes. Entretanto, com a técnica do NMP para contagens
de Listeria nas amostras de salmoura e queijo, não foi observado crescimento de
contaminantes nas placas de ALOA e Oxford. É importante considerar que, no caso da
técnica do NMP, as amostras eram inoculadas em BLEB contendo agentes seletivos.
As populações de Listeria spp nas 3 amostras positivas de salmoura do laticínio C
foram inferiores a 0,3 NMP/mL (Tabela 10). Embora a população tenha sido baixa, o
isolamento de L. monocytogenes da salmoura é preocupante pois indica a possibilidade de
ocorrência da bactéria no queijo Minas frescal e em outros queijos deste laticínio.
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Não foi possível determinar a população de L. innocua da amostra de queijo Minas
frescal positiva para a bactéria no laticínio B, pois a amostra havia sido coletada da
superfície de queijos, com esponja e, por isso, não existia amostra reserva. O mesmo
aconteceu com os queijos Prato do laticínio C. Entretanto, nas 3 amostras de queijo Minas
embalados positivas para L. innocua do laticínio C, duas delas apresentaram contagens
inferiores a 0,3 NMP/g e 1 amostra apresentou população de 9,2 NMP/g (Tabela 10).
Tabela 10 – Resultados da enumeração de Listeria spp nas amostras de produtos positivas
do laticínio C, obtidas pelas técnicas de NMP (NMP/g ou mL) e de plaqueamento
em superfície de Agar ALOA (UFC/g ou mL)
Produto
Coleta / data
NMP/g
UFC/g
ou mL
ou mL
Salmoura1
2ª (mar/2009)
< 0,3
<1,0
Salmoura2
3ª (jun/2009)
<0,3
<1,0
Salmoura3
4ª (set/2009)
<0,3
<1,0
Queijo Minas frescal (amostra 2)
4ª(set/2009)
<0,3
<10
Queijo Minas frescal (amostra 3)
4ª (set/2009)
<0,3
<10
Queijo Minas frescal (amostra 4)
4ª (set/2009)
9,2*
<10
* Nas placas utilizadas para a contagem foi confirmada a presença de L. innocua.
Temperatura = 6º C; pH = 5,7
2
Temperatura = 5º C; pH = 5,5
3
Temperatura = 9º C; pH = 5,7
1

É importante destacar que a contagem de 9,2 NMP/g de Listeria innocua detectada
na amostra 4 do queijo Minas frescal (Tabela 10) só foi possível pela técnica do NMP, uma
vez que o limite de detecção por essa técnica é superior ao da semeadura direta em placas.
Assim como ocorreu com L. innocua, caso L. monocytogenes estivesse presente nos
queijos Minas frescal, provavelmente a sua população seria baixa e com distribuição
irregular no produto. A população baixa de L. monocytogenes e a injúria sub letal causada
pelo

processamento são fatores que

dificultam

sua

recuperação

no

caldo

de

enriquecimento. Assim, um resultado negativo não garante a ausência do patógeno. No
produto final, resultados negativos podem levar a uma falsa segurança, tendo em vista que
somente pequenos volumes são amostrados e, em muitos casos, pode não se detectar a
contaminação.
Esses isolamentos de L. innocua dos queijos Minas frescal devem ser interpretados
com cautela pois a presença dessa espécie pode estar relacionada a uma possível
presença de L. monocytogenes (BRUHN; VOGEL; GRAM, 2005; CORNU; KALMOKOFF;
FLANDROIS, 2002; PINTADO et al., 2005), além de L. innocua já ter sido envolvida em
caso de infecção humana (PERRIN; BEMER; DELAMARE, 2003).
No laticínio C, a mesma salmoura utilizada na salga do queijo Minas frescal era
empregada na salga dos queijos Mussarela e Prato, o que ressalta o risco de contaminação
por L. monocytogenes também nesses queijos. L. monocytogenes tolera concentrações
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altas de NaCl como 23,8% em pH 4,9 (LARSON et al., 1999) e pode se multiplicar em
concentrações próximas a 10% (ROCOURT; BUCHRIESER, 2007). Geralmente as
concentrações empregadas em salmouras de laticínios são de 18 a 24% para a maioria dos
queijos, mantidas entre 4 e 10° C (LARSON et al., 1999). Larson et al. (1999) verificaram
que, em salmouras comerciais coletadas de indústrias de queijo, inoculadas com L.
monocytogenes, a sobrevivência da bactéria variou entre menos de 7 a mais do que 259
dias. Também constataram que a sobrevivência da bactéria geralmente foi maior em
salmoura mantida a 4ºC do que a 12ºC, porém, não observaram multiplicação da bactéria
nas amostras testadas. Já Durmaz; Aygyn; Ardic (2009) recomendam que salmouras para
queijos tenham concentração de NaCl de 19% ou superiores, com base na observação de
que a bactéria pode sobreviver se as concentrações de sal não forem superiores a 19%.
Contrastando com os resultados desta pesquisa, Jacquet; Rocourt; Reynould (1993)
isolaram somente L. innocua de salmoura de laticínio na França, resultado semelhante ao
Menendez et al. (1997) que encontraram apenas de L. innocua em salmoura de laticínio na
Espanha. Alessandria et al. (2010) também não isolaram L. monocytogenes de salmoura de
laticínio utilizando técnicas convencionais de isolamento. Alessandria et al. (2010)
empregaram métodos moleculares

para analisar

rotas de contaminação por

L.

monocytogenes em indústria de laticínio e verificaram que o método molecular foi mais
sensível do que o convencional empregado. Por PCR quantitativa detectaram populações
de 4 a 5 log UFC/cm2 em equipamentos, enquanto o método tradicional resultou negativo.
Consideraram falso-negativos os resultados pelo método convencional, principalmente em
amostras coletadas de equipamentos e de salmoura e alertam que os métodos
microbiológicos convencionais podem subestimar a presença de L. monocytogenes em
indústrias de laticínios. Provavelmente a injúria da bactéria, causada pela alta pressão
osmótica da salmoura e por sanitizantes utilizados nos equipamentos tenham dificultado o
isolamento na pesquisa de Alessandria et al. (2010) e isso provavelmente venha ocorrendo
em pesquisas que utilizam técnicas convencionais, inclusive essa.
Não foram encontradas descrições de isolamento de L. monocytogenes ou de
qualquer outra espécie de Listeria em salmoura utilizada em laticínios, no Brasil, sendo os
isolamentos desta pesquisa inéditos no país. No exterior, somente na pesquisa de Wagner
et al. (2006), que investigaram 181 indústrias processadoras de queijo, há relato de
isolamento de L. monocytogenes de salmoura, em 2 das indústrias.
O emprego de boas práticas de manipulação, higienização do ambiente e de uma
rotina de pasteurização e filtração da salmoura podem ser a chave da prevenção da
contaminação pelo microrganismo. Para redução da carga microbiana em salmoura, podem
ser empregadas membranas ou filtros para remoção de material particulado e
microrganismos ou pasteurização periódica da salmoura (LARSON et al., 1999).
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Esta, assim como outras pesquisas (BRITO et al., 2008; MENENDEZ et al., 1997,
MIETTINEN, BJÖRKROTH, KORKEALA, 1999; KABUKI et al., 2004) mostram a importância
de se localizar nichos onde L. monocytogenes possa sobreviver no ambiente de
processamento de produtos lácteos para que sejam direcionados esforços de higienização
e, se necessário, reformas estruturais nestes locais.

5.3 Diversidade e distribuição de sorotipos de L. monocytogenes

A caracterização antigênica dos 85 isolados identificados como L. monocytogenes
revelou 4 sorotipos: 4b, 1/2b, 1/2c e 1/2a (Tabela 11). Os sorotipos 1/2c e 4b foram isolados
dos laticínios B e C, com predomínio do 4b em ambos (Tabela 11), o que é de extrema
importância, pois este é o mais frequentemente envolvido em surtos e casos de listeriose
humana (GRAVES; SWAMINATHAM; HUNTER, 2007; SWAMINATHAN; GERNER-SMIDT,
2007).
Tabela 11 – Ocorrência de sorotipos de L. monocytogenes isolados dos laticínios B e C
Sorotipo
Laticínio B
Laticínio C
Total
N (%)
N (%)
N (%)
4b

43 (78,18)

26 (86,66)

69 (81,17)

1/2b

8 (14,54)

0 (0,00)

8 (9,41)

1/2c

4 (7,27)

2 (6,66)

6 (7,06)

1/2a

0 (0,00)

2 (6,66)

2 (2,35)

Total

55 (100)

30 (100)

85 (100)

Essa alta prevalência do sorotipo 4b nas instalações dos laticínios B e C, não ligados
epidemiologicamente, não era esperada, uma vez que esse sorotipo não é dominante em
alimentos (KATHARIOU, 2002). Os sorotipos 1/2a, 1/2b e 1/2c são os mais frequentemente
isolados de alimentos e ambientes relacionados à produção de alimentos (SWAMINATHAN;
GERNER-SMIDT, 2007). Além disso, no Brasil, o sorotipo 1/2a tem sido o mais
freqüentemente isolado de produtos lácteos (HOFER; REIS; HOFER, 2006, BRITO et al.,
2008; ABRAHÃO et al., 2008; DE NES et al., 2010). O predomínio do sorotipo 4b nos 2
laticínios desta pesquisa pode sugerir uma natureza endêmica desse sorotipo, associada a
particularidades desses laticínios, que apresentam características similares como pequena
escala de produção, deficiência nos processos de higienização e falta de treinamento dos
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manipuladores de alimentos, constatadas pelas falhas observadas durante o processamento
dos queijos, com relação ao emprego de BPF.
Higiene pessoal inadequada poderia explicar a maior prevalência do sorotipo 4b
nessas indústrias, uma vez que este é o sorotipo mais prevalente entre isolados de
humanos portadores assintomáticos da bactéria (HOFER; REIS; HOFER, 2006) e de
amostras clínicas associadas à listeriose humana no Brasil (HOFER; PESSÔA; MELLES,
1984; HOFER; RIBEIRO, FEITOSA, 2000; LEMES-MARQUES; CRUZ; DESTRO, 2007).
A distribuição de sorotipos de L. monocytogenes nas respectivas fontes de
isolamento nos laticínios B e C está descrita na Tabela 12. Observa-se, em alguns casos,
isolamento simultâneo de mais de um sorotipo de L. monocytogenes em uma única amostra.
Tabela 12 – Distribuição de sorotipos de L. monocytogenes nos laticínios B e C
Ponto de Isolamento
Sorotipos (número de isolados em cada ponto)
1ª coleta

2ª coleta

3ª coleta

4ª coleta

Nov/2008

Fev/2009

Mai/2009

Ago/2009

4b(1) 1/2b(1)

4b(2)

-

1/2c(4)

4b(1)

4b(6)

4b(5)

4b(3) 1/2b(1)

Estrado câmara fria A

-

-

4b(2)

4b (2)-1/2b(1)

Piso câmara fria A

-

4b(4)

4b(3) 1/2b(1)

4b(4)

Piso câmara fria B

4b(1)

4b(2) 1/2b(1)

1/2b(2)

4b(4)

-

-

-

4b(3)– 1/2b(1)

Dez/2008

Mar/2009

Jun/2009

Set/2009

-

4b(1)

-

4b(1)

Piso da câmara fria

4b(2)

-

4b(2) 1/2a(1)

4b(5)

Manipulador (luvas)*

-

4b(3)

-

-

Caixas plásticas

-

-

-

4b(3) 1/2a(1)

Salmoura

-

-

1/2c(2)

4b(3)

NC

NC

NC

4b(6)

Laticínio B
Piso (sala pasteurização)
Ralo câmara fria A

Caixas plásticas
Laticínio C
Estrado da câmara fria

Queijo prato

* área de embalagem; - não isolada L. monocytogenes; NC=amostra não coletada

Pode-se observar na Tabela 12 que em ambos os laticínios as caixas plásticas
abrigaram mais de um sorotipo de L. monocytogenes, o que mostra que são veículos
importantes da bactéria no interior desses estabelecimentos. No laticínio B é interessante
destacar a presença de mais de um sorotipo em todos os pontos positivos para a bactéria,
indicando que esses locais são contaminados por mais de uma linhagem. Um dado
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interessante é que o piso da área de recepção do leite cru, onde fica o pasteurizador desse
laticínio, foi o local que apresentou a maior diversidade de sorotipos.
No laticínio C é importante destacar o isolamento de L. monocytogenes do sorotipo
4b em amostras de salmoura, queijo Prato e luvas de manipulador (Tabela 12). A presença
do sorotipo 4b em produtos pode resultar em casos esporádicos ou surtos de listeriose,
particularmente no caso de consumo por populações de risco para a doença (KATHARIOU,
2002).
A diversidade de sorotipos de L. monocytogenes isolados de indústrias de produtos
lácteos foi pouco explorada em pesquisas no Brasil. Nos poucos estudos houve predomínio
dos sorotipos 1/2a e 4b. Assim, Silva et al. (2003), a partir de dois isolados encontrados em
laticínio na Bahia, constataram que um era do sorotipo 1/2a e o outro do 4b. Brito et al.
(2008), de 344 isolados provenientes de um único laticínio em Minas Gerais, verificaram que
todos pertenciam ao sorotipo 1/2a. Em contraste com as duas pesquisas citadas e muito
semelhante aos resultados do presente trabalho, Figueiredo (2000) encontrou predomínio
do sorotipo 4b (39,13%) além de 1/2b, 1/2a e 1/2c, em amostras provenientes de linha de
processamento de leite pasteurizado tipo C, em Fortaleza.
Semelhante aos resultados do presente trabalho, pesquisas recentes em Portugal
mostram predomínio do sorotipo 4b em amostras de laticínios e queijos daquele país: em
uma pesquisa com Listeria spp. com queijos elaborados com cru leite de ovelha, dos 24
isolados de L. monocytogenes sorotipados a maioria era do sorotipo 4b (PINTADO et al.,
2005). Chambel et al. (2007) encontraram predomínio do sorotipo 4b em ambiente de
indústrias de laticínios em Portugal. Leite et al. (2006) pesquisaram L. monocytogenes em
queijos de leite de ovelha produzidos em diferentes fazendas e ambientes relacionados à
produção dos queijos e também verificaram maior prevalência do sorotipo 4b.
Na Áustria, de 181 indústrias de queijo de pequena escala analisadas, Wagner et al.
(2006) encontraram L. monocytogenes em 50 delas, tendo isolado os mesmos sorotipos
encontrados no presente trabalho (4b, 1/2b, 1/2a e 1/2c) com predomínio de 1/2b e alta
prevalência de 4b, que foi atribuída à higiene pessoal inadequada dos manipuladores.
Laticínios de pequena escala de produção podem não reconhecer contaminações por L.
monocytogenes com a mesma eficiência de produtores de larga escala, além das práticas
de higiene poderem ser aplicadas com menos rigor nas pequenas indústrias.
Pesquisas mais antigas de isolamento de L. monocytogenes de tanques de leite,
silos de armazenamento, áreas de processamento de leite, mostram o sorotipo 4b
geralmente detectado em baixos níveis ou não encontrado (JACQUET; ROCOURT;
REYNAUD, 1993; WAAK; THAM; DANIELSSON-THAM, 2002).
Na França, uma indústria produtora de queijo foi amostrada e, das 344 amostras
coletadas, foram obtidos 44 isolados de L. monocytogenes, de queijos e ambiente, tendo

72

sido isolados os sorotipos 1/2a, 1/2b, 1/2c e 3a (JAQUET; ROCOURT; REYNAUD, 1993).
Na Suíça foi encontrado predomínio dos sorotipos 1/2a, 1/2b e 4b em amostras coletadas de
laticínios, durante 10 anos (PAK et al., 2002). Na Itália, pesquisa em 22 indústrias
produtoras de queijo gorgonzola (queijos e ambiente), dos 95 isolados confirmados como L.
monocytogenes, 88% pertenciam ao sorotipo 1/2a, e apenas um era do sorotipo 4b
(LOMONACO et al., 2009). Na Finlândia, em indústria processadora de sorvete, SJÖMAN
(2010) encontrou os sorotipos 1/2b e 4b.
Embora o benefício epidemiológico da sorotipagem seja limitado pelo fato do método
ser pouco discriminatório, é importante o conhecimento da ocorrência e distribuição de
sorotipos, além dessa ser uma forma de rastreamento de contaminações. Além disso, o
sorotipo é uma característica que deve ser considerada no desenvolvimento de modelos de
análises de risco com L. monocytogenes (PAK et al., 2002).

5.4 Diversidade de genótipos de Listeria monocytogenes por PFGE

Os 85 isolados confirmados como L. monocytogenes foram analisados por PFGE
com as enzimas ApaI e AscI. Essas endonucleases permitiram a tipagem de todos os
isolados. Em trabalhos anteriores a combinação dessas enzimas apresentou excelente
poder discriminatório (LEITE et al., 2006; FUGGET, 2007; NEVES et al. 2008). Dados dos
isolados tais como origem, ponto de isolamento, sorotipo, ordem de coleta das amostras e
período de coleta estão apresentados no Apêndice A.
Quando se faz tipagem de um conjunto de isolados suspeitos, no caso de surtos, é
recomendado incluir uma amostra epidemiologicamente não relacionada na análise de
PFGE (TENOVER et al., 1995). Assim, neste estudo epidemiológico, foram incluídos na
análise: L. monocytogenes EP97 isolada de alface em 1997; L. monocytogenes EP10
isolada de carne suína em 2010 e L. monocytogenes ATCC® 7644 isolada de líquido céfalo
raquidiano humano, além de isolados da espécie L. seeligeri. Todos esses isolados foram
tipáveis por ApaI e AscI.
Exemplos de perfis de PFGE de L. monocytogenes após a digestão do DNA com as
enzimas ApaI e AscI estão apresentados nas Figuras 7 e 8, respectivamente. Uma
avaliação visual das bandas desses géis mostra que a maioria dos isolados é
aparentemente indistinguível, porém observa-se também que há isolados distintos,
indicando que o padrão genético não é único. Entretanto, perfis de PFGE que visualmente
são indistinguíveis podem ser diferenciados por análise em programas computacionais
(HAMDI e tal., 2007; NEVES et al., 2008).
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Figura 7 – Perfis de PFGE obtidos com a enzima ApaI. L: Lambda Ladder PFGE Marker; 1b,
2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b: DNA de isolados de L. monocytogenes
digeridos com ApaI
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Figura 8 – Perfis de PFGE obtidos com a enzima AscI. L: Lambda Ladder PFGE Marker;
29B, 30B, 31B, 32B, 33B, 34B, 35B, 36B, 37B, 38B, 39B, 40B: DNA de isolados de L.
monocytogenes digeridos com AscI
Neste trabalho foi utilizado o programa BioNumerics versão 5.1 para a construção de
dendrogramas para determinar as relações genéticas entre os isolados. A análise de PFGE
com ApaI diferenciou um total de 92 isolados em 35 perfis (dendrograma no Apêndice B).
Destes isolados, 85 eram de L. monocytogenes provenientes dos laticínios; 4 de L. seeligeri
e 1 de cada linhagem: L. monocytogenes ATCC® 7644; L. monocytogenes EP97; L.
monocytogenes EP10. Utilizando a enzima AscI foram obtidos 27 perfis (dendrograma no
Apêndice C). Essas análises permitiram observar um maior índice discriminatório com ApaI
(0,90) comparado à AscI (0,81). Estudos de tipagem de L. monocytogenes por PFGE
encontraram divergências em relação ao poder discriminatório das enzimas ApaI e AscI.
Assim, Broch; Chen; Luchansky (1994) e Neves et al. (2008) relatam maior poder
discriminatório com ApaI, concordando com o resultado desta pesquisa enquanto Miettinen;
Björkroth; Korkeala (1999) verificaram maior poder discriminatório com AscI, porém Leite et
al. (2006) e Fugett et al. (2007) não encontraram diferença entre ambas.
Autoridades sanitárias da França utilizam apenas ApaI para estabelecer ligações
epidemiológicas entre linhagens de L. monocytogenes (THÉVENOT et al., 2006). Para
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vigilância epidemiológica de L. monocytogenes utilizando a técnica de PFGE, o uso de uma
enzima é suficiente, mas, em estudos de contaminação ou suspeita de surtos, o uso de pelo
menos duas enzimas é recomendado, a fim de aumentar o poder discriminatório da técnica
(SJÖMAN, 2010). Fugget (2007); Neves et al. (2008) e Yde; Genicot (2004) relatam que a
análise com duas enzimas (ApaI e AscI) mostrou maior poder discriminatório do que uma
única, reforçando a importância da combinação de ambas na análise de L. monocytogenes.
Assim, uma análise dos perfis combinados de ApaI e AscI resultou em 43 perfis de
PFGE (denominados pulsotipos) e estão representados pelos códigos P1 a P43, sendo que
3 deles (P41, P42 e P43) são de L. seeligeri (Figura 9). O índice de discriminação obtido
com a combinação de perfis ApaI e AscI foi de 0,94. Nos dendrogramas, os códigos dos
isolados de L. monocytogenes dos laticínios estão representados por números, sendo os do
laticínio B acompanhados pela letra B e os do laticínio C, pela letra C.
No apêndice D está sumarizado o número de isolados de L. monocytogenes dentro
de cada pulsotipo (perfis combinados ApaI e AscI). Observa-se que o pulsotipo 27 foi o que
agrupou o maior número de isolados (n=21).
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Figura 9 – Dendrograma representando relações genéticas (perfis de PFGE ApaI e AscI)
entre isolados de L. monocytogenes dos laticínios e isolados incluídos na análise: L.
monocytogenes ATCC® 7644, L. monocytogenes EP97, L. monocytogenes EP10 e L.
seeligeri. Os códigos de isolados, sorotipos, pontos de isolamento (fonte), ordem de coleta e
pulsotipos estão apresentados à direita. Os sorotipos estão representados por cores: __ 4b;
__1/2b; __1/2a; __1/2c. __ representam isolados de L. seeligeri.
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Pela análise dos perfis combinados de PFGE (Figura 9), é possível observar uma
nítida separação entre a espécie L. seeligeri e a população de L. monocytogenes, com
apenas 56,2% de similaridade entre essas espécies. Isoladamente, AscI também separou L.
seeligeri de L. monocytogenes (Apêndice C). Entretanto, ApaI, não separou 3 dos isolados
de L. seeligeri da população de L. monocytogenes (Apêndice B), de acordo com a
observação de Chiarini (2007) que relata que a enzima ApaI não foi eficiente para separar L.
monocytogenes de outras espécies de Listeria.
A análise de perfis de PFGE de uma população pode apresentar grande
complexidade.

Assim,

os

resultados

precisam

ser

interpretados

num

contexto

epidemiológico e a técnica, isoladamente, não pode estabelecer conexão epidemiológica
entre dois isolados. Menos óbvio, mas igualmente verdadeiro, é que diferenças claras de
padrões não provam que isolados não são epidemiologicamente relacionados (BARRET;
GERNER-SMIDT; SWAMINATHAN, 2006). A PFGE é considerada uma técnica de alto
poder discriminatório, no entanto a detecção de pequenas diferenças genéticas podem não
ser epidemiologicamente significantes. Eventos genéticos ao acaso como ocorrência de
pontos de mutação, inserções e deleções de DNA, durante um surto por exemplo, alteram
os perfis de PFGE de microrganismos o que torna a interpretação dos resultados mais
desafiadora (TENOVER et al., 1995). Segundo Nelson et al. (2004), existem poucas
diferenças no genoma de 4 linhagens de L. monocytogenes sequenciadas que, apesar de
pertencerem a diferentes eventos epidêmicos e sorotipos (1/2a e 4b), mostram que há
poucas regiões únicas dentro da espécie a serem estudadas para entender epidemias,
patogenicidade e virulência. A presença de elementos de transposição no genoma podem
auxiliar na separação de linhagens, pois estes são muitas vezes instáveis, proporcionando
recombinação dentro da molécula ou transposição de elementos. Se linhagens de uma
bactéria se alteram rapidamente, até mesmo repiques de uma mesma linhagem podem
mostrar diferentes subtipos em PFGE (BARRET; GERNER-SMIDT; SWAMINATHAN, 2006).
Segundo Tenover et al. (1995), ao se comparar isolados analisados por PFGE, com um
isolado causador de um surto, com base em diferenças no número e tamanho de bandas,
pode-se classificar os mesmos como indistinguíveis, altamente relacionados, possivelmente
relacionados ou não relacionados. Assim, com variações entre 1 a 3 bandas, os isolados
podem ser considerados altamente relacionados; variações entre 4 a 6 bandas
possivelmente relacionados e, com variações de 7 bandas ou mais os isolados
provavelmente

não

são

relacionados.

Barret;

Gerner-Smidt;

Swaminathan

(2006)

consideram o critério de Tenover et al. (1995) uma estimativa até conservadora do número
de eventos genéticos que representam alterações nos perfis de PFGE, e exemplificam com
a situação de que dois eventos genéticos podem gerar até 6 bandas diferentes.
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Linhagens persistentes em indústrias de alimentos, ou causadoras de surtos, podem
apresentar alterações genéticas que resultem em padrões de PFGE com diferenças de até
três bandas (GRAVES et al., 2005; SAUDERS et al., 2009). Assim, analisando diversidade e
persistência de L. monocytogenes em estabelecimentos de venda de alimentos, Sauders et
al. (2009) consideraram que isolados apresentando até 3 bandas de diferença nos perfis
ApaI + AscI, pertenciam a um mesmo padrão de PFGE e foram considerados persistentes
naqueles estabelecimentos.
Embora se saiba que um determinado valor de porcentagem de similaridade de
análise de “clusters” de uma dada população de L. monocytogenes não possa ser
“transferido” para outra, verifica-se uma tendência, na literatura, de apontar valores em torno
de 90% para considerar dois isolados de L. monocytogenes altamente relacionados. Assim,
Borucki et al. (2005) consideraram altamente relacionados isolados que apresentaram em
torno de 95% de similaridade quando compararam linhagens causadoras de listeriose com
linhagens isoladas de animais assintomáticos; Hamdi e al. (2007) consideraram altamente
relacionadas linhagens isoladas de leite que apresentaram similaridades entre 85 e 90%; e
Leite et al. (2006) se referiram a isolados que exibiram 89% de similaridade como tendo uma
“origem clonal”, transmitindo a idéia de que seriam altamente relacionados. Já para a
população de L. monocytogenes estudada por Gravensen et al. (2000), com 80% de
similaridade, as diferenças entre bandas correspondiam a um evento genético e foram
considerados altamente relacionados, com base no critério de Tenover et al. (1995).
Dauphin; Ragimbeau; Malle (2001) consideraram genomicamente distantes as L.
monocytogenes que apresentaram 60% de similaridade por PFGE.
Com base nos trabalhos de Gravensen et al. (2000); Borucki et al. (2005); Hamdi et
al. (2007) e Leite et al. (2006), num primeiro momento, pode-se pensar que 90% seria um
valor de similaridade no qual os isolados sempre seriam altamente relacionados. Entretanto,
no presente trabalho isso nem sempre acontece, pois isolados com porcentagem de
similaridade próxima a 90% apresentam diferença visual entre 4 a 6 bandas, e seriam
considerados “possivelmente relacionados” pelo critério de Tenover et al. (1995). É o caso
dos isolados 2B e 52B, com 90% de similaridade (Figura 9) e diferença visual de 4 bandas.
A linha de orientação de Tenover et al. (1995) para interpretar dados de PFGE foi proposta
para examinar conjuntos pequenos de isolados (≤30).
Para a população de L. monocytogenes obtida no presente estudo, foram feitas
comparações visuais entre as bandas de alguns isolados, bem como de 3 isolados obtidos
em estudos anteriores. Considerando o critério de Tenover et al. (1995) para avaliar as
diferenças visuais entre bandas e as porcentagens de similaridade (perfis combinados)
calculadas pelo BioNumerics, e o contexto epidemiológico, foi estabelecida uma linha de
corte a partir da qual os isolados dessa população poderiam ser considerados altamente
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relacionados. No dendrograma de similaridade com perfis combinados, essa linha de corte
ficou estabelecida em 95%. Isolados que apresentaram 100% de similaridade após a
digestão do DNA com ApaI e AscI (perfis combinados) foram considerados pertencentes a
um mesmo perfil de PFGE (pulsotipo) (Figura 9). É importante destacar que, para
Gravensen et al. (2000) isolados de L. monocytogenes altamente relacionados foram
considerados pertencentes a um padrão único de PFGE.
A análise de perfis combinados de PFGE (Figura 9) da população de L.
monocytogenes em estudo mostra inicialmente 3 grupos de isolados: Grupo 1 (G1) Grupo 2
(G2) e Grupo 3 (G3), com isolados principalmente agrupados por sorotipos e os pulsotipos
representados pelos códigos P1 a P40 nessa figura.
Ainda na Figura 9 se observa que o G1 concentra isolados dos laticínios B e C, com
uma diversidade de sorotipos. O subgrupo G1a é constituído principalmente por isolados do
laticínio B formando agrupamentos menores, de acordo com o sorotipo. O subgrupo G1b
inclui somente o sorotipo 4b (pertencente à Linhagem I) com isolados de ambos os
laticínios. O G1c corresponde a um isolado que apresenta menor similaridade com os
demais do G1. A maioria dos isolados do laticínio B e C estão agrupados no G2, além de 2
outros isolados incluídos na análise, o da carne suína e o da alface. No G2 ficaram apenas
isolados dos sorotipos 4b e 1/2b, ambos pertencentes à chamada Linhagem I de L.
monocytogenes (RAGON et al., 2008), o que é coerente com outras pesquisas (BROSCH;
CHEN; LUCHANSKY, 1994; BERZINS et al., 2007; NEVES et al., 2008). Perfis
geneticamente menos relacionados aos grupos G1 e G2, com apenas 61,7% de
similaridade, formaram o G3, que inclui os isolados da salmoura do laticínio C e a linhagem
ATCC® 7644, todos do sorotipo 1/2c (Linhagem II de L. monocytogenes). A base molecular
para as relações entre sorotipos e subtipagem de L. monocytogenes baseada em DNA
ainda não é clara. A presença de subconjuntos de fragmentos sorotipo específicos tem sido
sugerida (OKWUMABUA et al. 2005).
É possível ter uma visão da heterogeneidade genética da população de L.
monocytogenes comparando-se os Grupos 1, 2 e 3 (Figura 9). Observa-se que isolados os
do laticínio C ficaram incluídos nos 3 grupos, o que demonstra uma ampla diversidade
genética de L. monocytogenes presente no interior desse laticínio.
Com relação ao detalhamento das características dos subgrupos, no subgrupo G1a,
isolados do sorotipo 1/2c (Linhagem II) ficaram mais próximos de isolados do sorotipo 1/2b
(Linhagem I) do que outros da própria Linhagem II (sorotipo 1/2a). É possível que no
presente trabalho não tenha ocorrido uma melhor separação entre esses isolados da
Linhagem I e II porque não foram consideradas, na análise, bandas de peso molecular
inferiores a 48,5 kb. Brosch; Chen; Luchansky (1994) verificaram separação entre as
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Linhagens I e II quando compararam fragmentos de baixo peso molecular (23 a 60 kb) entre
isolados.
No G2 (Figura 9) observa-se um pulsotipo (P27) compartilhado entre os laticínios B e
C. Neste grupo, verifica-se que isolados do queijo Prato e de luvas de manipulador do
laticínio C apresentaram 100% de similaridade com isolados provenientes do ralo, caixas
plásticas, estrado, piso de câmara fria do laticínio A, todos pertencentes ao pulsotipo P27. A
presença de isolados de um mesmo pulsotipo em ambos os laticínios sugere que este seja
um subtipo de L. monocytogenes oriundo de uma fonte comum ou seja amplamente
distribuído na natureza (AUTIO et al., 2002), o que pode ter facilitado a contaminação dos
dois estabelecimentos.
A existência de uma fonte única de contaminação para os laticínios B e C parece
pouco provável, uma vez que as indústrias são independentes, distantes entre si por mais
de 100 km e não compartilham fornecedores de leite cru. A hipótese de uma ampla
distribuição desse pulsotipo é mais plausível. Estudos na Áustria (WAGNER et al., 2006) e
Portugal (LEITE et al., 2006) mostram a ocorrência de um mesmo perfil genético (PFGE)
proveniente de diversos laticínios não relacionados epidemiologicamente, sugerindo que
alguns subtipos de L. monocytogenes são amplamente distribuídos e tornam-se endêmicos,
por adaptarem-se a nichos ecológicos específicos, como o ambiente de produção dos
queijos.
No laticínio B foram isolados 21 pulsotipos e, no laticínio C, 17 pulsotipos. A
distribuição de pulsotipos no interior de cada planta está sumarizada na Tabela 13. É
possível observar o pulsotipo comum (P27) encontrado em ambos os laticínios e o
isolamento repetido, em mais de uma coleta, de 3 pulsotipos (P21, P24 e P27) no laticínio B
e de 1 pulsotipo no laticínio C (P27).
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Tabela 13 – Pulsotipos presentes nos laticínios, nos respectivos pontos de isolamento
Ponto de isolamento
Código do pulsotipo
1acoleta
Laticínio B

Nov/2008

Piso da câmara fria A
Ralo da câmara fria A

(P27)

2acoleta
Fev/2009

3acoleta
Mai/2009
P3 P24 P25 P29

(P27)

P18 P20 (P27)

P21 P28

P21 P22 P23

P24

(P27)

P1 P3

P8 P10

Piso da câmara fria B

P24

P4 P21 P31

Piso (sala pasteurização)

P2 P13

P17

P5
(P27)

Caixas plásticas

Piso da câmara fria
Estrado câmara fria

Dez/2008

Mar/2009

P37 P38

Jun/2009
P7 P9 P11

P26

Set/2009
P30 P34 P35
P36
P6 P12 P14 P15

Caixas plásticas
Luvas de manipulador

Ago/2009

P19 P21

Estrado câmara fria A

Laticínio C

4acoleta

P26 (P27)

Salmoura
Queijo Prato

P39

P33
(P27)

Códigos destacados de amarelo representam pulsotipos isolados repetidamente, em mais de uma
coleta, dentro de cada laticínio.
Código entre parênteses e destacado de amarelo representa um pulsotipo comum aos dois laticínios.

O isolamento de um mesmo pulsotipo no interior de um laticínio em mais de uma
coleta sugere sua persistência no ambiente. Na Tabela 13, observa-se que no laticínio B o
pulsotipo P24 foi isolado de câmaras frias na 1ª e 3ª coletas e o P21 na câmara fria da 2ª, 3ª
e 4ª coletas. O pulsotipo P27 foi isolado da câmara fria A na 1ª, 2ª e 4ª coletas além de ter
sido encontrado das caixas da 4ª coleta. Isso demonstra que as câmaras frias do laticínio B
abrigam subtipos da bactéria provavelmente persistentes. Interessante é que o pulsotipo
P27, que demonstra ser persistente no laticínio B, também foi isolado em mais de uma
coleta no laticínio C: das luvas de manipulador na 2ª coleta e do queijo Prato na 4ª coleta,
sugerindo também sua persistência nesse laticínio.
É possível que os subtipos de L. monocytogenes isolados repetidamente no mesmo
estabelecimento não sejam persistentes no ambiente, mas sejam constantemente
reintroduzidos. Esse é um cenário provável, uma vez que nesses laticínios não havia
medidas de prevenção de entrada de patógenos a partir do ambiente externo, por exemplo,
pela falta de higienização de botas de funcionários e visitantes. Entretanto, pela evidente
falta de higienização de pisos e ralos, é mais provável que os pulsotipos isolados
repetidamente dos laticínios B e C sejam persistentes e, certamente eram contaminantes
dessas indústrias antes mesmo do início das coletas. Diversas pesquisas (MIETTINEN;
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BJÖRKROTH; KORKEALA, 1999; AUTIO et al., 2003; SAUDERS et al., 2009) mostram uma
tendência de certas linhagens de L. monocytogenes persistirem em indústrias ou
estabelecimentos que processam alimentos. Uma linhagem é considerada persistente
quando é encontrada repetidamente em uma planta de processamento, porém, não se sabe
se a persistência é resultado da adaptação de certos subtipos da bactéria, de limpeza e
sanificação deficientes ou da habilidade do microrganismo desenvolver tolerância a alguns
dos produtos utilizados no processo de higienização industrial (GRAM et al., 2007).
É importante destacar, dentro do subgrupo G2b, pulsotipos do sorotipo 4b (P17,
P18,P19, P20, P21, P22, P24, P25, P26, P27, P28 e P29) com alta similaridade (≥ 95,2%)
encontrados em diversas ocasiões de coletas, o que sugere que são descendentes de um
ancestral comum, e sua presença pode significar persistência de uma linhagem nos
estabelecimentos. Essa baixa heterogeneidade genética entre esses isolados obtidos nos
dois laticínios sugere que as condições dessas indústrias favorecem esses subtipos de L.
monocytogenes.
Miettinen; Björkroth; Korkeala (1999) observaram uma tendência semelhante de
perfis de PFGE à encontrada no presente trabalho quando pesquisaram L. monocytogenes
em indústria de sorvete. Verificaram que grande parte dos isolados formou um grupo
homogêneo, constituído por isolados altamente relacionados que, segundo os autores,
pareciam ter um “ancestral clonal”, além de um pulsotipo persistente nas instalações por 7
anos. Os subtipos altamente relacionados foram considerados prováveis “mutantes” do tipo
persistente, uma vez que se diferenciaram do mesmo por uma ou duas bandas.
É importante destacar no subgrupo G2b, que os isolados 44B e 45B, que pertencem
ao sorotipo 1/2b, não foram diferenciados de isolados do sorotipo 4b que constituem o
pulsotipo P27.
Na Tabela 13 também verifica-se uma diversidade considerável de perfis de PFGE
nos laticínios B e C, em contraste com o único trabalho conduzido no Brasil, que analisou
por PFGE L. monocytogenes de um laticínio e encontrou todos os 344 isolados pertencentes
ao sorotipo 1/2a com perfis indistinguíveis (ApaI e AscI), demonstrando um padrão
homogêneo de contaminação pela bactéria naquelas instalações (BRITO et al., 2008).
No presente estudo, a PFGE também mostrou perfis geneticamente distantes
contaminando o interior dos laticínio B e C. Na Figura 9 observa-se, dentro do G1, que há
isolados que apresentam menos de 80% de similaridade, os quais, para essa população,
seriam considerados não relacionados pelo critério de TENOVER et al. (1995), o que ocorre
quando se compara isolados dos subgrupos G1a, G1b e G1c. No Grupo 2, no subgrupo
G2d, se concentram isolados da salmoura e ambiente, todos do laticínio C, do sorotipo 4b.
Estes isolados apresentam similaridade no máximo de 77,2% com outros isolados do
laticínio C alocados no G2b e são ainda menos similares (69,8%) com os isolados do G1.
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Assim, é possível observar que no laticínio C há isolados do sorotipo 4b com baixa
similaridade genética, mostrando que uma ampla variabilidade de perfis de PFGE desse
sorotipo contamina esse laticínio. Da mesma forma, comparando-se os isolados do laticínio
B do G2 com os do G1, também se observa que perfis com baixa similaridade, dos sorotipos
4b e 1/2b, contaminam esse laticínio.
A ocorrência de perfis com baixa similaridade sugere a existência de diversas fontes
de contaminação como matéria prima contaminada e/ou persistência de diferentes linhagens
(THÉVENOT et al., 2006). No presente trabalho, no entanto, L. monocytogenes não foi
isolada do leite cru. Falhas de higienização do ambiente observadas nos laticínios B e C
certamente favorecem a presença dessa diversidade de subtipos da bactéria.
Se, por um lado, a ocorrência de diversos perfis de PFGE numa indústria sugere que
o controle da bactéria no ambiente é complexo, pois provavelmente envolve diversas fontes
de contaminação e/ou persistência de diversos subtipos adaptados ao ambiente, por outro,
a persistência de um determinado perfil também é problemática pois pode significar
adaptação da bactéria a nichos e biofilmes e/ou resistência aos processos de higienização.
No G2 ficou alocado o isolado de carne suína (pulsotipo P32), que apresenta no
máximo 81,5% de similaridade com os demais isolados dos laticínios (Figura 9).
Comparando-se o isolado da carne com dois isolados de laticínios pertencentes aos
pulsotipos P15 e P27, observa-se mais de 8 bandas de diferença entre eles, o que mostra
que o isolado da carne não é relacionado a esses isolados do laticínio, pelo critério de
Tenover et al. (1995). Também o isolado da alface (P16) ficou distante da maioria dos
isolados dos laticínios (máximo de 82,6% de similaridade) e com diferença maior do que 7
bandas em relação ao pulsotipo P27, mostrando que não são relacionados. Porém o isolado
da alface ficou um pouco mais próximo do isolado de caixas plásticas do laticínio C (P15)
apresentando 91,1% de similaridade.
Além da provável persistência de linhagens, a PFGE apontou rotas importantes de
contaminação cruzada por L. monocytogenes (Tabela 13). Assim, no laticínio B, na 4ª
coleta, foi isolado o mesmo pulsotipo (P27) do piso e estrados da câmara fria A e de caixas
plásticas. No laticínio C, a ocorrência de pulsotipos na salmoura (P33) e no piso da câmara
fria (P34) com alta similaridade (97,1%), sugere uma rota de contaminação e mostra que
práticas inadequadas de fabricação levam à contaminação da salmoura. Também no
laticínio C, o mesmo pulsotipo (P26) foi encontrado em luvas de manipulador e no estrado
da câmara fria. Esses dados indicam ocorrência de contaminação cruzada e a direção mais
provável é que ela tenha origem no piso. Assim, medidas de controle de contaminação por
L. monocytogenes em pisos, ralos e estrados são necessárias para reduzir contaminações
cruzadas nesses laticínios.

84

Não foram encontrados pulsotipos comuns entre os isolados do queijo Prato do
laticínio C (P27) em outros pontos deste estabelecimento (Tabela 13) na mesma coleta, mas
somente em luvas de manipulador na 2ª coleta. A suspeita inicial era que os pulsotipos
encontrados no queijo fossem os mesmos da salmoura e essa fosse a fonte de
contaminação óbvia dos queijos, porém, os pulsotipos do queijo (P27) eram distintos dos
encontrados na salmoura na 4ª coleta (P33) (77,2% de similaridade, com diferença visual de
mais de 7 bandas) e também distantes (61,7% de similaridade) dos encontrados na
salmoura da 3ª coleta (P39). Entretanto, o fato dos pulsotipos encontrados na salmoura não
terem sido isolados na unidade analítica do queijo, não descarta a possibilidade de estarem
presentes no lote dos queijos.
Em algumas ocasiões, dois ou mais perfis altamente similares (≥95% e <100%)
foram isolados em uma única amostra. Na Figura 9 constam exemplos: P8 e P10; P21 e
P22; P24 e P25; P26 e P27; P28 e P29. Isso pode significar contaminação de um único
ponto por uma população mista da bactéria ou ocorrência de eventos genéticos dentro de
uma única população. Uma interpretação similar foi apresentada por Tham et al. (2007) que,
analisando o sangue de duas pessoas com listeriose, encontraram, em amostras únicas de
sangue, dois perfis distintos de PFGE, e consideraram a possibilidade de instabilidade
genética de uma única linhagem de L. monocytogenes ou ocorrência de infecção com uma
população mista do microrganismo.
Também é possível observar perfis com alta similaridade entre isolados de diferentes
coletas. Por exemplo, do sorotipo 1/2a, um isolado do piso da câmara fria da 3ª coleta (P6) e
um isolado de caixas plásticas da 4ª coleta (P7) no laticínio C, com 97,4% de similaridade.
Outro exemplo são os pulsotipos P1 e P2, do sorotipo 1/2b com 97,4% de similaridade,
obtidos em coletas diferentes no laticínio B. Essa alta similaridade observada entre esses
isolados pode ser atribuída a possíveis eventos genéticos discretos.
Quanto à diversidade da espécie L. monocytogenes, diferentes resultados são
encontradas na literatura, dependendo da fonte e origem geográfica. De acordo com
Boerling et al. (1996) existe um grau considerável de diversidade de perfis de PFGE em
populações de L. monocytogenes, o que também foi observado nessa pesquisa. Filiousis et
al. (2009) compararam perfis de PFGE de L. monocytogenes isoladas de diferentes tipos de
alimentos na Grécia e consideraram baixa a diversidade entre isolados de diferentes fontes,
com base no número de pulsotipos. López et al. (2008), também consideraram
relativamente baixa a diversidade genética entre isolados de L. monocytogenes
provenientes de abatedouro de aves na Espanha, com base no número de pulsotipos. Em
contraste, Leite et al. (2006) verificaram grande diversidade genética, com baixa similaridade
entre alguns perfis, comparando uma população de isolados causadores de listeriose
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humana em Portugal e isolados de queijos e ambientes relacionados. Em geral, os isolados
de queijo formavam um grupo homogêneo.
Se, por um lado, os trabalhos de Boerling et al. (1996) e de Leite et al. (2006)
revelam graus consideráveis de diversidade em populações de L. monocytogenes, por
outro, AUTIO et al. (2002) sugerem uma ampla distribuição geográfica e temporal de
algumas linhagens de L. monocytogenes, uma vez que isolaram os mesmos pulsotipos da
bactéria em produtos diversos de diferentes países.
Com base na observação de que pulsotipos indistinguíveis de L. monocytogenes
podem ser encontrados em diversos produtos de diferentes países, Autio et al. (2002)
explicam que, no caso de doenças, a recuperação de pulsotipos indistinguíveis pode
direcionar a investigação para o veículo da infecção, entretanto, também pode induzir a erro,
uma vez que a recuperação de um padrão indistinguível de um alimento e de um paciente
não prova que o alimento seja o veículo da infecção. Isso mostra que, além de dados
moleculares, a investigação epidemiológica é importante, por exemplo, sobre o consumo de
um determinado alimento.
Nesse contexto, alguns isolados não relacionados epidemiologicamente podem ter
genótipos similares ou indistinguíveis, ao acaso, particularmente se a variabilidade genética
da espécie ou subtipo for limitada. Assim, na prática, Tenover et al. (1995) explicam que a
tipagem por PFGE é mais efetiva em investigações de surto quando é aplicada a pequenos
conjuntos de isolados epidemiologicamente relacionados e que a tipagem de isolados sem
informação epidemiológica pode resultar em informações enganosas e, ainda, que dados de
tipagem não substituem dados epidemiológicos.
Quanto aos 4 isolados de L. seeligeri analisados, estes foram classificados em 3
pulsotipos (P41, P42 e P43) (Figura 9). Verifica-se o mesmo pulsotipo de L. seeligeri (P41)
isolado na 3ª e 4ª coletas do laticínio A, sugerindo persistência dessa linhagem no piso da
câmara fria desse laticínio. Na 1ª coleta, um pulsotipo encontrado no ralo da mesma câmara
fria (P42) apresentou alta similaridade com o P41, mostrando possível persistência dessa
linhagem na câmara fria. Assim, os 2 pulsotipos (P41 e P42) provavelmente são a mesma
linhagem que sofreu eventos genéticos discretos no intervalo entre as coletas, uma vez que
P41 se diferenciou visualmente de P42 apenas por 1 banda com a enzima ApaI. A
ocorrência de um perfil de L. seeligeri (P43) bem menos similar (63,1% de similaridade)
isolado de outra câmara fria deste laticínio na 2ª coleta, demonstra que mais de uma
linhagem dessa espécie contaminam o laticínio. Com PFGE foi possível verificar a
persistência de L. seeligeri, demonstrando a adaptação dessa espécie às condições
impostas pelo ambiente do laticínio A e a necessidade de controle do gênero Listeria nessa
indústria, principalmente nas áreas refrigeradas.
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Para muitas espécies, estudos indicam que isolados indistinguíveis por PFGE são
improváveis de apresentar diferenças consideráveis por outras técnicas de tipagem
(OKWUMABUA et al., 2005). Entretanto, na Figura 9, é possível observar isolados dos
sorotipos 4b e 1/2b constituindo um mesmo pulsotipo (P27). Margolles et al. (1998) também
encontraram perfis indistinguíveis de PFGE entre isolados de L. monocytogenes de
diferentes sorotipos. De acordo com Ragon et al. (2008), o sorotipo 4b evoluiu do 1/2b, o
que poderia explicar a ocorrência de um mesmo pulsotipo agrupando esses 2 sorotipos.
Além disso, os genes que codificam as estruturas que determinam as características
fenotípicas que diferenciam os sorotipos podem: a) não estar presentes nas bandas
incluídas na análise b) não apresentar diferenças que alterem o peso molecular das bandas
entre esses isolados de sorotipos distintos. Além disso, as enzimas utilizadas podem não ter
sido suficientemente discriminatórias para diferenciar essas linhagens. Neste caso
específico, a sorotipagem foi mais discriminatória do que PFGE. Isso demonstra que a
combinação de mais de um método aumentou o poder discriminatório na tipagem dessa
população de L. monocytogenes.
A ocorrência de sorotipos diferentes, portanto, linhagens diferentes não diferenciadas
por PFGE, mesmo com duas enzimas, demonstra a limitação dessa técnica e corrobora com
a afirmativa de Autio et al. (2002) que alertam sobre a necessidade de avaliar de forma
criteriosa as semelhanças entre os isolados em investigações epidemiológicas.
Certos sorotipos de L. monocytogenes apresentam uma diversidade genética muito
maior do que outros (AARTS; HAKEMULDER; VAN HOEF, 1999; KATHARIOU, 2002),
sendo o sorotipo 1/2a o que apresenta maior diversidade (KATHARIOU, 2002), enquanto
baixa diversidade genética do sorotipo 4b tem sido observada (GRAVES et al., 1994). De
acordo com Thévenot et al. (2006), o sorotipo 1/2c é frequentemente isolado de alimentos e
indústrias de alimentos. Todas as linhagens do sorotipo 1/2c analisadas por Thévenot et al.
(2006) foram indistinguíveis geneticamente por PFGE, sugerindo que essa linhagem possa
ser recente e/ou estar sob forte pressão de seleção. No presente trabalho, observa-se na
Figura 9 que as L. monocytogenes do sorotipo 1/2c, provenientes de uma única amostra do
piso da sala de pasteurização do laticínio B apresentaram 100% de similaridade (P5), mas
foram bastante distintas (61,7% de similaridade) dos isolados da salmoura do laticínio C
sorotipo 1/2c (P39). A linhagem 1/2c proveniente da salmoura do laticínio C (P40)
apresentou perfil mais semelhante (82,4%de similaridade) ao da linhagem de referência
ATCC® 7644 (Figura 9), que pertence ao sorotipo 1/2c e foi isolada de líquido céfaloraquidiano humano. Entretanto, pelo critério de Tenover et al. (1995), a Listeria
monocytogenes ATCC® 7644 e as isoladas da salmoura, seriam consideradas não
relacionadas, por apresentarem diferença visual de 7 bandas no perfil ApaI + AscI.
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Em síntese, para os isolados de um mesmo laticínio, que exibem alta similaridade,
pode-se considerar as hipóteses 1) Os laticínios são antigos, com atividades de
processamento de leite há 13 anos (planta B) e 17 anos (planta C), o que sugere que
eventos genéticos venham ocorrendo ao longo do tempo em populações de L.
monocytogenes que contaminam o laticínio, que atualmente exibem alta similaridade de
perfis de PFGE, originárias de ancestrais comuns; 2) A presença de diversos perfis de
PFGE, embora altamente relacionados, pode indicar diversas fontes de contaminação por
subtipos de L. monocytogenes.
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6 CONCLUSÕES

Com base nos resultados, pode-se concluir que:

- Bactérias do gênero Listeria estiveram presentes nos 3 laticínios pesquisados,
porém, no laticínio A, não foi isolada L. monocytogenes. O isolamento de L. monocytogenes,
em diversos pontos dos laticínios B e C, em todas as coletas, demonstra que as instalações
desses laticínios são fontes potenciais de contaminação de queijos e de outros produtos.

- A frequência de isolamento de Listeria spp. foi mais elevada nos laticínios B e C,
que apresentavam condições de instalações e práticas de higienização mais deficientes,
comparadas ao laticínio A.

- Nos 3 laticínios as superfícies sem contato com alimentos apresentaram as maiores
freqüências de isolamento de Listeria spp.. Nos laticínios B e C os isolamentos de L.
monocytogenes também foram mais freqüentes nas superfícies sem contato com alimentos.

- Não foram isoladas listerias das amostras de leite cru coletadas nos 3 laticínios.
Das amostras de queijo Minas frescal não foi isolada L. monocytogenes, porém foi isolada L.
innocua dos queijos dos laticínos B e C. A população de L. innocua detectada nos queijos
Minas do laticínio C foi de no máximo 9,2 NMP/g, enquanto no queijo do laticínio B não foi
determinada a população.

- L. monocytogenes foi isolada de queijo Prato do laticínio C. A presença de L.
monocytogenes no queijo Prato indica risco direto à saúde do consumidor, uma vez que
esse produto é pronto para o consumo e ingerido geralmente sem ser submetido a
tratamento térmico.

- O uso de leite pasteurizado na produção dos queijos Minas frescal e Prato não
elimina a possibilidade de contaminação por Listeria spp no produto final.

- Os isolamentos de L. monocytogenes do presente trabalho, em amostras de
salmoura de laticínio, são inéditos no Brasil. A salmoura é uma fonte de contaminação de L.
monocytogenes e pode conter diversos subtipos do patógeno, além de L. innocua.
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- Embora tenha ocorrido diversidade entre os sorotipos isolados nos laticínio B e C, o
4b foi o mais prevalente, o que representa grande preocupação do ponto de vista de saúde
pública, devido à importância epidemiológica deste sorotipo.

- Os laticínios B e C apresentaram uma diversidade de perfis de PFGE, alguns com
baixa similaridade, o que mostra que esses estabelecimentos são contaminados por
diversas linhagens de L. monocytogenes.

- Pulsotipos de L. monocytogenes foram isolados repetidamente, em mais de uma
coleta, nos laticínios B e C, sugerindo persistência de linhagens nesses laticínios.

- Um pulsotipo foi compartilhado pelos laticínios B e C, apesar de serem
independentes e distantes.

- O laticínio A apresentou contaminação por mais de um pulsotipo de L. seeligeri e
houve isolamento repetido de um pulsotipo dessa espécie, entre as coletas, demonstrando
adaptação da bactéria e necessidade de controle do gênero Listeria nessa indústria.

- A ocorrência de um mesmo pulsotipo de L. monocytogenes de sorotipos diferentes
(1/2b e 4b) mostra que a sorotipagem deve acompanhar análises mais refinadas como as de
natureza genotípica. A combinação de mais de um método de análise possibilitou aumentar
o poder discriminatório da tipagem dessa população de L. monocytogenes.
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7 RECOMENDAÇÕES

- A diversidade e distribuição de sorotipos e genótipos encontrada pode ser
explorada para elaborar estratégias de prevenção de contaminação por L. monocytogenes.
Estudos adicionais merecem ser conduzidos com os isolados de L. monocytogenes obtidos
nesta pesquisa, especialmente aqueles que apresentaram pulsotipos comuns aos dois
laticínios, os que foram isolados repetidamente e os isolados da salmoura, sobre o perfil de
resistência a sanitizantes de uso industrial e antimicrobianos, comportamento em alimentos
e potencial de virulência das linhagens. Estudos futuros podem complementar os resultados
desta pesquisa, como o monitoramento da bactéria no ambiente desses laticínios associado
à implantação de práticas de higienização e treinamento de funcionários.
- Nos laticínios B e C, a disseminação de L. monocytogenes no seu interior mostra a
necessidade de medidas de controle e monitoramento do ambiente quanto à presença da
bactéria. Há necessidade de estratégias de controle da bactéria por meio de programas de
conscientização e treinamento dos proprietários e funcionários e emprego de técnicas de
higienização adequadas.
- Foram identificados locais e rotas de contaminação que merecem atenção especial
no desenvolvimento e implementação de estratégias de controle de L. monocytogenes nos
laticínios. Assim, 1) para ralos e pisos, nos processos de higienização poderia ser incluído o
uso de calor (na forma de vapor); 2) câmaras frias são locais críticos e esforço deve ser
dedicado para eliminação e controle de Listeria spp nesses ambientes; 3) mais cuidado
deve ser tomado com a higienização e o manuseio das caixas plásticas, que servem de
abrigo e veículo para a bactéria; 4) No processo de produção do queijo Minas frescal, a
possibilidade de eliminação do uso de salmoura deve ser considerada, pois isso pode
significar a eliminação de um ponto importante de contaminação por L. monocytogenes.
Ressalte-se que os laticínios A e B não utilizavam salmoura na produção do Minas frescal.
Para laticínios que utilizam salmoura, na salga de outros tipos de queijos, é necessário que
sejam adotadas práticas de prevenção de contaminações e controle da qualidade da
salmoura.
- Uma medida que pode contribuir para prevenir a entrada de Listeria spp do
ambiente externo para o interior dos laticínios é a lavagem sistemática e sanitização das
botas das pessoas que entram no estabelecimento. Uma opção é a utilização de pedilúvio,
que pode ser seco, pulverizado com sanitizante à base de amônia quaternária.
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9 APÊNDICE

Apêndice A - Dados dos isolados identificados como L. monocytogenes provenientes dos
laticínios B e C e de L. seeligeri provenientes do laticínio A.
Código do
Sorotipo
Ponto de isolamento / Fonte
Coleta /
Procedência
Isolado
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
10B
11B
12B
13B
14B
15B
16B
17B
18B
19B
20B
21B
22B
23B
24B
25B
26B
27B
28B
29B
30B
31B
32B
33B
34B
35B
36B
37B
38B
39B
40B
41B
42B
43B
44B
45B
46B
47B
48B
49B
50B

4b
4b
1/2b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
1/2b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
1/2b
4b
4b
4b
1/2b
1/2b
4b
1/2b
4b
4b
1/2c
1/2c
1/2c
1/2c
4b
4b
4b
1/2b
1/2b
4b
4b
4b
4b
4b

Ralo câmara fria A
Piso sala pasteurização
Piso sala pasteurização
Piso câmara fria B
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Piso sala pasteurização
Piso sala pasteurização
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria B
Piso câmara fria B
Piso câmara fria B
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Estrado câmara fria A
Estrado câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria B
Piso câmara fria B
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Ralo câmara fria A
Piso sala pasteurização
Piso sala pasteurização
Piso sala pasteurização
Piso sala pasteurização
Caixas plásticas
Caixas plásticas
Caixas plásticas
Caixas plásticas
Estrado câmara fria A
Estrado câmara fria A
Estrado câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A
Piso câmara fria A

Período

Laticínio

1ª (nov/08)
1ª (nov/08)
1ª (nov/08)
1ª (nov/08)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
2ª (fev/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
3ª (mai/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

112

51B
52B
53B
54B
55B
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14C
15C
16C
17C
18C
19C
20C
21C
22C
23C
24C
25C
26C
27C
28C
29C
30C
V1
V2
V3
V4

4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
1/2a
1/2c
1/2c
4b
4b
4b
1/2a
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
L. seeligeri
L. seeligeri
L. seeligeri
L. seeligeri

Piso câmara fria A
Piso câmara fria B
Piso câmara fria B
Piso câmara fria B
Piso câmara fria B
Piso câmara fria
Piso câmara fria
Luvas de manipulador
Luvas de manipulador
Luvas de manipulador
Estrado câmara fria
Piso câmara fria
Piso câmara fria
Piso câmara fria
Salmoura
Salmoura
Caixas plásticas
Caixas plásticas
Caixas plásticas
Caixas plásticas
Estrado câmara fria
Piso câmara fria
Piso câmara fria
Piso câmara fria
Piso câmara fria
Piso câmara fria
Salmoura
Salmoura
Salmoura
Queijo Prato
Queijo Prato
Queijo Prato
Queijo Prato
Queijo Prato
Queijo Prato
Ralo câmara fria 1
Piso câmara fria 2
Piso câmara fria 1
Piso câmara fria 1

4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
4ª (ago/09)
1ª (dez/08)
1ª (dez/08)
2ª (mar/09)
2ª (mar/09)
2ª (mar/09)
2ª (mar/09)
3ª (jun/09)
3ª (jun/09)
3ª (jun/09)
3ª (jun/09)
3ª (jun/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
4ª (set/09)
1ª (out/08)
2ª (jan/08)
3ª (abr/09)
4ª (jul/09)

B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
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Apêndice B – Dendrograma representando relações genéticas entre isolados de L.
monocytogenes e L. seeligeri, com base em perfis de PFGE (ApaI). Similaridades (%) entre
os isolados foram calculadas pelo coeficiente de Dice e estão representadas pelos números
acima dos nós. Os dados foram classificados pelo método UPGMA. Códigos de isolados,
sorotipo, ponto de isolamento e ordem de coleta estão apresentados à direita. Cores iguais
representam os mesmos locais de isolamento.
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Apêncice C – Dendrograma representando relações genéticas entre isolados de L.
monocytogenes e L. seeligeri, com base em perfis de PFGE (AscI). Similaridades (%) entre
os isolados foram calculadas pelo coeficiente de Dice e estão representadas pelos números
acima dos nós. Os dados foram classificados pelo método UPGMA. Códigos de isolados,
sorotipo, ponto de isolamento e ordem de coleta estão apresentados à direita. Cores iguais
representam os mesmos locais de isolamento.
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Apêndice D - Pulsotipos de PFGE obtidos a partir de 88 isolados de L. monocytogenes,
sendo 85 provenientes dos laticínios e 3 incluídos na análise.

A

Pulsotipo

Número de isolados

Sorotipo

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
A
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27*
P28
P29
P30
P31
B
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
C
P40

1
1
2
1
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
4
8
1
1
4
1
2
21
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1

1/2b
1/2b
1/2b
1/2b
1/2c
1/2a
1/2a
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
1/2b
4b
4b
4b
4b e 1/2b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
1/2c
1/2c

B

C

®

= L. monocytogenes EP97 = L. monocytogenes EP10 = L. monocytogenes ATCC 7644
* = pulsotipo no qual ficaram incluídos isolados pertencentes a 2 sorotipos (4b e 1/2b)

