Microbiologia de Alimentos

STANDARD SCHEME – RESULTADOS ESPERADOS PRELIMINARES
Os resultados esperados preliminares, obtidos a partir dos ensaios efetuados durante o Controlo de Qualidade do
Laboratório FEPTU, da Public Health England, constituem uma orientação em relação aos valores esperados. No caso das
contagens, estes resultados podem diferir dos finais, calculados a partir dos resultados de todos os participantes e
divulgados no Relatório da distribuição.

DISTRIBUIÇÃO Nº 326 - AMOSTRAS S0689 e S0690
Resultados esperados:
B. cereus

Estafilococos
coagulase-positiva

Listeria spp.
(*ufc g-1)

L. monocytogenes
(*ufc g-1)

Germes aeróbios
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(*ufc g-1)
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1,7x104

<10

<10
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3,2x104
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<10
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-1

(*ufc g )
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S0689

4,9x104

S0690

<10

-1

(**)

* unidades formadoras de colónias por grama
(**)

A amostra incluía uma estirpe de Serratia marcescens (Coliforme). Uma percentagem elevada de laboratórios reportou
um resultado não mensurável na sequência dos testes de confirmação efetuados. O Relatório final da distribuição incluirá
informação mais pormenorizada.

Conteúdo das amostras:
S0689

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae e Staphylococcus sciuri

S0690

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Pediococcus pentosaceus e Serratia
marcescens

Durante um ano, a partir da data deste documento, estão disponíveis amostras para repetição para os laboratórios que tenham tido
problemas com algum dos ensaios efetuados. No entanto, devido à decisão tomada pela Public Health England (PHE) de
suspender todas as distribuições programadas a partir de abril de 2020, as amostras de repetição não serão enviadas até
que os serviços sejam retomados.
A data da próxima distribuição do Standard Sheme está sujeita a confirmação.
Se necessitar de algum apoio técnico ou desejar fazer alguns comentários ou sugestões relativamente ao Programa, por favor
contacte Cristina Belo Correia telef.: 21 7519230 ou Isabel Campos Cunha telef.: 22 3401132/33.
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