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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Secretaria de Defesa Agropecuária 

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
Coordenação Geral de Programas Especiais 

 

ANEXO I 

PROCEDIMENTOS PARA A COLETA OFICIAL DE AMOSTRAS PAR A O CONTROLE DE 

Listeria monocytogenes EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRONTOS PARA O 

CONSUMO  
 

1. Seguem abaixo os procedimentos para a coleta oficial de amostras para o controle de 

L. monocytogenes em produtos de origem animal prontos para o consumo conforme previsto na 

Instrução Normativa Nº 9, de 8 de abril de 2009 . 

2. O programa foi ampliado em relação aos grupos de produtos a serem amostrados, 

que foram listados no Anexo II. 

3. A nova grade do sorteio referente às coletas das amostras para as primeiras cinco 

semanas, que iniciam em 26 de agosto do corrente está disposta no Anexo III. Caso o produto 

a ser amostrado não esteja sendo fabricado na semana sorteada, o SIF deverá coletar um 

produto semelhante do mesmo grupo listado no Anexo II. Ressaltamos que em todos os casos, 

preferencialmente deverão ser coletados os produtos fatiados ou fracionados  no 

estabelecimento. Isto se deve às evidências de que a presença de L. monocytogenes está 

relacionada com a contaminação cruzada pós-processamento. 

4. Nos casos de estabelecimentos que fabricam um mesmo produto com formulações 

diferentes, o SIF deverá encaminhar amostra de uma única composição por vez, podendo 

haver rodízio entre composições quando o mesmo estabelecimento e produto forem sorteados 

para outra coleta. 

5. Considerando que o índice de colheita de amostras para este Programa no período 

entre 2009 e 2010 foi de apenas 57,70%, enfatizamos a importância de otimizar os recursos 

disponíveis, principalmente em relação aos estabelecimentos que estão sob fiscalização 

periódica. Recomendamos que, na medida do possível, a coleta de amostras para atendimento 

a este Programa seja feita concomitantemente a outras atividades realizadas pelo serviço de 

inspeção, como por exemplo, fiscalização de rotina, supervisão, coleta de amostras para 

atendimento ao PNCR e combate a fraude. 
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6. Adicionalmente, a fim de evitar possíveis perdas e maximizar o índice de 

aproveitamento das amostras pelos laboratórios, os SIFs deverão seguir as instruções para 

coleta e envio apresentadas no Anexo IV. 

7. As amostras deverão ser encaminhadas por meio do formulário de Solicitação Oficial 

de Análise (SOA) da Coordenação Geral de Apoio Laboratorial - CGAL (Anexo V), com os 

respectivos códigos das análises requeridas.  

8 Em todas as amostras coletadas no Programa de Controle de Listeria monocytogenes, 

o SIF deverá solicitar a pesquisa de microrganismos mesófilos aeróbios  a fim de verificar a 

possibilidade de interferência de flora competitiva ou uso de agentes antimicrobianos. 

9. Além disso, serão solicitadas análises de parâmetros físico-químicos  como pH, 

atividade de água, umidade, concentração de NaCl e agentes antimicrobianos (por ex. nitritos e 

nitratos) conforme descrito no Anexo IV para a identificação de possíveis barreiras tecnológicas  

10. As amostras referentes às análises microbiológicas serão encaminhadas aos 

laboratórios oficiais de acordo com a tabela abaixo, respeitando a capacidade de 

processamento e o horário de funcionamento de cada LANAGRO. As informações sobre os 

LANAGROs que farão as análises físico-químicas serão divulgadas pelo DIPOA. 

ESTADOS LANAGROS CONTATO HORÁRIO DE 
RECEBIMENTO 

DF, GO, MS, MT, 
TO GOIÁS 

Francisca Silva: 
francisco.silva@agricultua.gov.br 
Kátia Ferreira: 
katia.ferreira@agricultura.gov.br 

ES, MG, RJ MINAS GERAIS 

Valéria Sabino: 
valeria.sabino@agricultura.gov.br  
Suzana Fonseca: 
suzana.fonseca@agricultura.gov.br 

AL, AM, BA, CE, 
MA, PA, PB, PE, 
PI, RN, SE 

PERNAMBUCO 

Dalila Duarte: 
dalila.duarte@agricultura.gov.br 
Claudia Cordeiro: 
claudia.cordeiro@agricultura.gov.br 

RS, SC RIO GRANDE 
DO SUL 

Aldemir Reginatto: 
aldemir.reginatto@agricultura.gov.br 
Paulo Armendaris: 
paulo.armendaris@agricultura.gov.br 
 

De segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e 

das 13h às 16h. 

PR, RO, SP SÃO PAULO 

Amaury dos Santos: 
amaury.santos@agricultura.gov.br  
Yuri Feltrin: 
yuri.feltrin@agricultura.gov.br 
Wanderson da Silva: 
wanderson.silva@agricultura.gov.br 

De segunda a sábado 
até as 12h. 

Importante:  amostras 
recebidas nas 
quartas, quintas e 
sextas serão 
processadas somente 
na semana seguinte. 
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11. Se houver imprevistos ou dúvidas em relação ao envio das amostras programadas o 

SIF poderá entrar em contato com os LANAGROs pelos números de telefone ou endereços 

eletrônicos listados acima. 

12. No caso de impedimentos na coleta e envio de amostras, paralisação temporária ou 

retorno da produção dos estabelecimentos sorteados a CGPE/DIPOA deverá ser 

imediatamente comunicada pelo e-mail cgpe.dipoa@agricultura.gov.br . 

13. Para subsidiar a avaliação e gerenciamento de risco de Listeria monocytogenes em 

produtos de origem animal prontos para o consumo é imprescindível que o SIF preencha a 

nova Planilha de informações complementares para o Progr ama de L. monocytogenes -

SIF (Anexo VII) relativas às características de produção e formulação dos produtos coletados, 

seguindo as orientações que constam no Anexo VI.  

14. Os Responsáveis pelo Programa de Listeria monocytogenes nos Estados (Anexo 

VIII) farão a compilação das planilhas dos SIFs que serão encaminhadas até o dia 10 do mês 

subsequente à realização das coletas via eletrônica para cgpe.dipoa@agricultura.gov.br .  

15. Os resultados das análises serão compilados pelos LANAGROs mensalmente na 

Planilha de informações complementares para o Progr ama de L. monocytogenes –

LANAGRO (Anexo IX) que serão encaminhadas até o dia 10 do mês subsequente à CGPE via 

eletrônica para cgpe.dipoa@agricultura.gov.br  

 16. O Anexo X encaminha o fluxograma que deve ser seguido para o envio de 

informações entre o SIF, LANAGRO, SIPOA/SISA/SIFISA e DIPOA relacionadas a este 

Programa. 

 

 

 
 


