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RESUMO 

A carne é fonte de proteínas, zinco e ferro, e está presente na alimentação dos 
seres humanos desde os primórdios, influenciando no desenvolvimento do 
organismo. Desta maneira, o mercado de vendas de carne é bem valorizado, e 
disponibiliza grande número de açougues para fornecimento de cárneos à 
população. Para que os estabelecimentos forneçam produtos cárneos de 
qualidade e segurança, devem receber a matéria prima de estabelecimentos 
devidamente fiscalizados. Os funcionários que manipulam, processam ou 
embalam, devem apresentar treinamentos de Boas Práticas de Fabricação, 
para impedir a contaminação dos alimentos. Para isso, é de grande importância 
verificar se os produtos comercializados estão livres de contaminações 
ocasionadas por Listeria monocytogenes, garantindo que não existam riscos de 
ocorrências de doenças transmitidas por alimentos após a ingestão de 
produtos. Sendo assim, o projeto teve como objetivo geral verificar a 
inocuidade dos produtos cárneos comercializados em um açougue do 
município de Júlio de Castilhos/RS, analisando a presença ou ausência de 
contaminação. A pesquisa foi realizada em um supermercado que atua sob o 
serviço de inspeção municipal, que recebe, manipula, reembala e comercializa 
produtos de origem animal. A amostragem ocorreu por meio de coletas de 
swabs de superfície para verificação quanto à contaminação por Listeria 
monocytogenes. Ao realizar a análise dos resultados foi possível comprovar a 
eficácia da higienização e sanitização do estabelecimento em relação à 
contaminação por Listeria monocytogenes. 
 

Palavras-chave: Condições Higiênico-Sanitárias. Carnes. Boas Práticas de 

Fabricação.  

 

ABSTRACT 

 

Meat is a source of protein, zinc and iron, and has been present in the diet of 
humans since the beginning, influencing the development of the organism. In 
this way, the meat sales market is well-valued, and offers a large number of 
butchers to supply meat to the population. For establishments to provide quality 
and safe meat products, they must receive the raw material from properly 
supervised establishments. Employees who handle, process or pack must have 
Good Manufacturing Practice training to prevent food contamination. For this, it 
is of great importance to verify that the marketed products are free of 
contamination caused by Listeria monocytogenes, ensuring that there are no 
risks of foodborne disease occurring after product ingestion. Thus, the project 
aimed to verify the safety of meat products sold in a butcher's shop in the city of 
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Júlio de Castilhos / RS, analyzing the presence or absence of contamination. 
The research was conducted in a supermarket that operates under the 
municipal inspection service, which receives, handles, repackages and markets 
animal products. Sampling was performed by surface swab collections for 
Listeria monocytogenes contamination. By performing the analysis of the results 
it was possible to prove the effectiveness of sanitation and sanitation of the 
establishment in relation to contamination by Listeria monocytogenes. 
 

KEYWORDS: Hygienic-Sanitary Conditions. Meat. Good Manufacturing 

Practices. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo pesquisa de Formigoni (2019), os EUA são os maiores 

consumidores de carne bovina no mundo, seguido da China e do Brasil que 

completam a lista dos três maiores consumidores mundiais de proteína animal, 

com estimativa de 7,93 milhões de toneladas em 2018, mundialmente, com a 

participação do país no consumo mundial de carne bovina é de 13,03%.  

O alto consumo de carne bovina se baseia nas características 

organolépticas que os consumidores buscam para suas refeições, conforme 

Felício (1998) afirma que a qualidade atrativa também deve ser considerada 

como característica da carne, porque apresenta atributos que podem 

surpreender o consumidor de maneira positiva, levando-o a comprar o produto. 

Em relação ao valor nutricional da carne, a composição varia de acordo com 

algumas características como: espécie, sexo, raça, idade ao abate, condição 

nutricional em vida, além das condições pré-abate em relação ao bem-estar 

animal. Essas características e as condições pré-abate podem alterar de 

maneira significativa a condição do produto, através das reações metabólicas, 

como a DFD (Escura, Firme e Seca) e PSE (pálida, flácida e exsudativa), que 

provocam a perda das características da carne e alteram os valores 

nutricionais. 

Segundo Damodaran, Park e Fennema (2010), a carne oriunda de um 

único animal, pode variar em relação a sua composição, em relação à área 

anatômica do corte, processos de abate, armazenamento e forma de cocção.  

Buscando atender essa demanda de produção de proteína animal, para 

que os estabelecimentos forneçam produtos cárneos de qualidade e 
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segurança, devem receber os cortes ou meias carcaças de estabelecimentos 

devidamente fiscalizados, seja por Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI) ou 

Serviço de Inspeção Federal (SIF), os quais garantem o fornecimento de 

carnes livres de contaminação física, química ou biológica. 

Desta maneira, o mercado de vendas de peças e cortes de carne é bem 

valorizado, tendo disponível grande número de açougues para fornecimento de 

cárneos à população, que busca cada vez mais porções que se adaptem a sua 

rotina diária. Segundo Albuquerque (2017), em busca de atender as 

necessidades do consumidor e produzir alimentos cárneos de qualidade, 

seguros e sem contaminações, todos os funcionários que manipulam, 

processam ou embalam os cortes cárneos, devem ter treinamentos de 

capacitação em Boas Práticas de Fabricação, para que não venham a 

contaminar os alimentos. 

Segundo Brasil (2018a), as Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias 

de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade 

sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Boas 

práticas de fabricação (BPF) compreendem procedimentos, processos, 

controles e precauções que garantam a segurança no processamento de 

alimentos, resultando em um produto garantindo, sob o ponto de vista da saúde 

do consumidor (VELLOSO, 2002). 

As BPFs devem ser cumpridas rigorosamente nos estabelecimentos que 

comercializam cárneos, porque a carne é um alimento rico em proteínas, água 

e gordura, que são ótimos ambientes para crescimento microbiano, podendo 

acarretar em Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) (BRASIL, 2018b). 

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) constituem um dos 

problemas de saúde pública mais frequentes do mundo contemporâneo, 

tornando relevante a busca de estratégias de técnicas nutricionais e de gestão 

para redução desse tipo de patologia. São doenças causadas por agentes 

etiológicos, principalmente microrganismos, os quais penetram no organismo 

humano por meio da ingestão de água e alimentos contaminados (WELKEN et 

al., 2010). Os principais contaminantes de alimentos que causam doenças são: 
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Salmonella, Escherichia coli, Listeria spp, Staphylococcus aureus, aeróbios 

mesofilos, coliformes, Bacillus cereus, Rotavírus e Norovírus. Dentre estes 

microrganismos, a Listeria monocytogenes deve ter atenção especial nos 

açougues, devido à sua sobrevivência em baixas temperaturas, sendo que 

90% das carnes comercializadas nos açougues são mantidas resfriadas até o 

momento do consumo. 

A Listeria monocytogenes é um bacilo Gram-positivo, não formador de 

esporo, anaeróbico facultativo. Embora gram positiva, esta bactéria é 

significativamente diferente, porque se trata de um patógeno intracelular, além 

de suas linhagens virulentas produzirem uma substância exocelular, formadora 

de poros e ativada por grupamentos tiol, conhecida por listeriolisina (LLO) 

(JAY, 2005). 

Segundo ESPITIA et al. (2013), a Listeria monocytogenes é capaz de 

sobreviver em temperaturas abaixo de zero (–7 °C), com crescimento ideal em 

temperaturas de –18 °C a 10 °C, o que inclui temperaturas de refrigeração. 

Desta maneira, a Listeria pode ser transmitida em alimentos prontos para 

consumo que foram mantidos adequadamente refrigerados. 

Em relação a produtos cárneos, a contaminação ocorre durante o 

processamento do produto de origem animal, dentro da indústria, através de 

desvios de higienização, onde segundo Monteiro et al (2014) os pisos e ralos 

são classificados como a origem primária de  L. monocytogenes nos locais de 

processamento, entretanto consegue-se encontrá-la em diversos aparelhos e 

locais como vedações, correias transportadoras, máquinas de fatiar, cortar e 

embalar, contentores, facas, mesas e paredes; em muitos casos, pela 

dificuldade na higienização dessas partes ou equipamentos. 

Esta contaminação se dá, segundo Andrade (2008) em consequência da 

Listeria ser uma das bactérias patogênicas mais associadas à formação de 

biofilmes, que são definidos como comunidades microbianas sésseis altamente 

estruturadas, embebidas em uma matriz polimérica extracelular,  esta estrutura 

possibilita a aderência irreversível a superfícies bióticas e abióticas,  a 

capacidade de formar biofilmes determina a patogenicidade destes 

microrganismos. 
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As necessidades nutricionais das Listerias são comuns das bactérias 

Gram-positivas, assim crescem bem em meios comuns como o BHI (brain 

heart infusion), caldo triptona e caldo tripticase-soja. Porem quatro vitaminas do 

complexo B são necessárias – biotina, riboflavina, tiamina e ácido tioctico 

(ácido lipóico; um fator de crescimento para algumas bactérias e protozoários) -

, bem como os aminoácidos cisteína, glutamina, isoleucina e valina. (MERLIN, 

2009). 

Segundo Brasil (2018c) as doenças transmitidas por alimentos (DTA) 

são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. 

Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são 

infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas.  

A vigilância epidemiológica das DTA teve início no final de 1999 e é 

baseada na notificação de pelo menos dois casos que apresentam os mesmos 

sintomas após ingerir alimentos da mesma origem, ou na notificação de um 

caso de uma doença rara. Nos últimos anos, a notificação dos casos e surtos 

de DTA é realizada através do SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (BRASIL, 2018c).  

De acordo com a Portaria n° 2.472, de 31 de agosto de 2010 (SVS/MS), 

todo surto de DTA deve ser notificado às autoridades locais de saúde e 

investigado imediatamente. A unidade de saúde notificadora deve utilizar a 

ficha de notificação/investigação do SINAN, encaminhando-a para ser 

processada conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde 

(BRASIL, 2018c).  

Segundo dados da vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, 

ocorreram mais de 8.663 surtos de DTA, 163.465 internações por DTA e 112 

óbitos no Brasil, de 2000 a 2011, com uma média de 14.860 casos por ano 

(BRASIL, 2018c).  

Segundo Barros et al. (2004) após um surto de listeriose ocorrido em 

1985 na Califórnia, avaliou-se a participação de produtos cárneos como 

veículos da infecção, sugerindo que 10% dos 1600 casos anuais de listeriose 

nos Estados Unidos resultaram do consumo de produtos cárneos 

inadequadamente cozidos. 

A Listeriose de origem alimentar é produzida pela infecção oportunista 
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por Listeria monocytogenes afetando segmentos específicos da população que 

possuam algum tipo de comprometimento no sistema imunológico, como HIV 

(Vírus da Imunodeficiência Humana) soropositivos, imunossuprimidos, 

mulheres grávidas, recém-nascidos e idosos (ALMEIDA et al., 2016). 

Segundo Monteiro et al. (2014) a contaminação por este patógeno pode 

ser considerada um problema de saúde pública, uma vez que a doença 

causada no homem inclui infecções severas, como septicemias, encefalite, 

meningite e aborto, com altas taxas de hospitalizações e mortes. 

São índices altos de mortalidade causada por alimentos contaminados, 

que poderiam ser evitados se fosse funcional o manual de BPF em todas as 

etapas de fabricação do alimento fornecido ao consumidor. 

Baseado nestas informações observou-se a importância de um 

experimento nesta área da manipulação do produto de origem animal, ainda in 

natura, para se verificar o nível de seguridade do mesmo, que é manipulado e 

comercializado ao consumidor. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi 

investigar o microrganismo Listeria monocytogenes, buscando a presença e/ou 

ausência do patógeno e em qual fase do processo ocorre à contaminação em 

um açougue na cidade de Júlio de Castilhos-RS. 

 

2   MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada em um supermercado que atua sob o serviço de 

inspeção municipal na cidade de Júlio de Castilhos – RS, que recebe meias 

carcaças e as divide em porção.  

A amostragem ocorreu por meio de coletas semanais, no período de um 

mês, por meio de swabs de superfície para verificação quanto à contaminação 

de patogênico Listeria monocytogenes.  

Foram realizadas coletas de swab de superfície da mão do manipulador, 

da meia carcaça antes da manipulação e do utensilio/equipamento utilização, a 

fim de verificar em qual etapa do processo ocorreu à contaminação pelo 

microrganismo. 

A esfrega do swab foi realizada dentro da área delimitada dos moldes, 

no sentido horizontal e vertical na frequência de 10 vezes.  
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Posteriormente, o swab foi colocado no recipiente de armazenagem e 

identificado. Os swabs contendo as amostras foram suspensos em 9 mL de 

caldo BHI (Brain Heart Infusion) e mantidos sob refrigeração até o momento 

das análises, as quais foram realizadas por terceiros no laboratório do Hospital 

Veterinário da Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ. 

No laboratório, as amostras permaneceram em incubação por 24 h-48 h 

e 72 h sob temperatura de 37 ºC, sendo realizado ensaio imunoenzimático 

(ELISA), a fim de verificar o crescimento de Listeria monocytogenes. 

Os resultados obtidos foram interpretados conforme IN n°9, de 8 de Abril 

de 2009 (BRASIL, 2009) que descreve os procedimentos de controle da 

Listeria monocytogenes em produtos de origem animal prontos para o 

consumo, seguindo a metodologia de analise quali-quantitativa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A frequência das coletas de swab de mãos e resultados das análises 

estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados das análises de swabs de mãos. 

Data da 
coleta 

Cultura em 24 h Cultura em 48 h Cultura em 72 h 

17/06/2019 Ausente Ausente Ausente 

25/06/2019 Ausente Ausente Ausente 

08/07/2019 Ausente Ausente Ausente 

12/07/2019 Ausente Ausente Ausente 

Fonte: AUTORA (2019). 

 

Nos swabs das mãos coletados dos manipuladores, antes da manipulação do 

corte cárneo, nenhuma amostra foi positiva para Listeria monocytogenes, 

demonstrando que o processo de higienização das mãos foi eficiente, ou seja, 

as condições higiênico-sanitárias durante o processamento dos cárneos, 
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garantem a qualidade e seguridade dos alimentos manipulados, produzidos e 

comercializados no açougue onde foi realizada a pesquisa.  

Ponath et al. (2016) realizou acompanhamento de cinco 

estabelecimentos de processamento de alimentos, onde os resultados 

demonstraram que todas as amostras coletadas das mãos dos manipuladores 

apresentaram um nível fora do padrão de referência, ou seja, acima de 102 

UFC/mão, para Staphylococcus aureus, mesófilos e coliformes totais. Nos 

resultados foram observadas falhas nas condições higiênico-sanitárias durante 

o processamento dos alimentos, comprometendo sua qualidade e segurança 

para os consumidores, ocasionando as DTA. 

A frequência das coletas de swab de superfície dos 

equipamentos/utensílios e resultados das análises, estão expostos na Tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Resultados das análises de swabs de equipamentos/utensílios. 

Data da 

coleta 

Local da coleta 

de swab de 

superfície 

Cultura em 

24 h 

Cultura em 

48 h 

Cultura em 

72 h 

17/06/2019 Moedor de carne  Ausente Ausente Ausente 

25/06/2019 Faca de bife  Ausente Ausente Ausente 

08/07/2019 Serra fita Ausente Ausente Ausente 

12/07/2019 Faca Ausente Ausente Ausente 

Fonte: AUTORA (2019). 

 

Quanto aos swabs de superfície coletados do utensílio/equipamento 

utilizados no porcionamento da carne, nenhuma das amostras apresentou 

presença do patógeno estudado evidenciando que os procedimentos 

operacionais padronizados da empresa, quanto às higienizações, estão 

atendendo as exigências de inocuidade e seguridade em relação ao 

microrganismo Listeria monocytogenes. Desta forma, podemos considerar que 

se trata de um estabelecimento com Boas Práticas de Fabricação implantadas, 

funcionários treinados e condições estruturais de conservação e temperatura 

adequados, pois o risco de listeriose não existe, visto que, todas as amostras 

tiveram resultados negativos para este microrganismo. 
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Souza et al. (2012) avaliou as condições higiênico-sanitárias de carnes 

comercializadas em açougues no município de Nossa Senhora da Glória-SE, 

observando diversas não conformidades, tais como: pragas no local de cortes 

das carnes, balcões frigoríficos em condições precárias de conservação, 

manipuladores sem a vestimenta adequada, temperatura de refrigeração 

inadequada. Tais desvios de conservação e temperatura facilitam o 

crescimento de microrganismos, especialmente Listeria monocytogenes, que 

apresenta características psicotrópicas, podendo multiplicar-se em alimentos 

refrigerados, aumentando desta forma o risco de listeriose em proporção direta 

com a crescente produção de alimentos frescos e prontos para o consumo 

(BARROS et al., 2004). 

A frequência das coletas de swab de superfície dos cortes cárneos e 

resultados das análises, estão expostos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resultados das análises de swabs dos cortes cárneos. 

Data da 

coleta 

Resultado 

cultura em 24hs 

Resultado 

cultura em 

48hs 

Resultado cultura 

em 72hs 

17/06/2019 Ausente Ausente Ausente 

25/06/2019 Ausente Ausente Ausente 

08/07/2019 Ausente Ausente Ausente 

12/07/2019 Ausente Ausente Ausente 

Fonte: AUTORA (2019). 

 

Em relação aos swabs de superfície coletados no corte de carne antes 

da manipulação, nenhuma das amostras apresentou presença de Listeria 

monocytogenes, comprovando que o corte cárneo estava inócuo a esse 

microrganismo. Todos os produtos comercializados, são fornecidos por 

frigoríficos sob fiscalização, obedecendo todas as normas sanitárias na 

produção da matéria prima comercializada, padrão este que é seguido no 

estabelecimento que passou pelo experimento, o que garante a inocuidade do 

produto. No açougue seguem-se os cuidados de higiene, manutenção de 

temperaturas e cuidados de conservação, o que foi comprovado através dos 

resultados obtidos nos swabs de superfície dos cortes cárneos.  
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Aquiles et al. (2017) pesquisou as condições higiênicas em açougues de 

Itaqui-RS, onde foram encontradas não conformidades, as quais podem 

acarretar em contaminação microbiológica dos produtos, em níveis que podem 

afetar as condições do alimento, assim como, causar danos à saúde dos 

consumidores. 

Caselani et al. (2013), analisaram 411 amostras de plantas 

processadoras de carne de frango e de carne de suínos, sendo que 62 foram 

positivas para L. monocytogenes. Observando que a contaminação ocorreu 

durante o processamento e após a higienização. Os autores concluíram que a 

presença de resíduos, aliados ao pH neutro, baixas temperaturas e alta 

umidade favoreceram à contaminação por este patógeno.  

Ferreira (2016) realizou uma avaliação das condições de higiene nos 

açougues do comércio de feira-livre em Petrolina-PE, concluindo que os riscos 

de contaminação nas carnes através da falta de higiene dos manipuladores e 

de refrigeração adequada agravam os riscos de contaminação de 

microrganismos patógenos. Além disso, observou a falta de conhecimento e 

treinamento por parte dos feirantes, aumentando assim a probabilidade do 

contínuo erro.  

Este trabalho evidencia que com treinamentos de BPF e POP é possível 

manter a inocuidade dos alimentos, e com isso, produzir mantimentos seguros, 

como comprovamos através dos resultados de swabs de superfície realizados 

nos instrumentos de trabalho (facas, serras e moedor de carne). 

Deste modo, evidencia-se a necessidade de implantação das Boas 

Práticas de Manipulação e capacitação aos manipuladores de alimentos, bem 

como adequação na estrutura física dos açougues, a fim de assegurar a 

inocuidade e qualidade do produto. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Após a realização das análises, foi possível comprovar a eficácia da 

higienização e sanitização do estabelecimento coletado, concluindo que os 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) implantados no 

estabelecimento em relação ao microrganismo Listeria monocytogenes, 
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cumprem as exigências de adequação para ambientes de manipulação de 

alimentos para consumo humano. 

Concluiu-se também, que os funcionários seguem as normas de boas 

práticas de fabricação durante todo o processo de manipulação e 

processamento dos alimentos de origem animal, demonstrando que os cursos 

de capacitação em Boas Práticas de Fabricação estão sendo suficientes para 

manter os manipuladores orientados e cumprindo as normas. 

Por fim, foi possível verificar que os cortes cárneos recebidos dos 

fornecedores são oriundos de um processo de abate e desossa inócuo e 

seguro à Listeria monocytogenes. Com isso, tem-se a segurança de que o 

produto porcionado e comercializado no estabelecimento está de acordo com 

as normas estabelecidas para a segurança do consumidor. 
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