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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 VI  

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE INFORM AÇÕES 

COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE Listeria monocytogenes 

 
A planilha para registro de informações complementares deverá ser preenchida 

pelo SIF após a coleta da amostra e enviada ao SIPOA, SISA ou SIFISA, conforme o caso. 

Os Responsáveis pelo Programa de Listeria nos Estados farão a compilação das planilhas 

dos SIFs que serão encaminhadas até o dia 10 do mês subsequente à realização das 

coletas para o e-mail cgpe.dipoa@agricultura.gov.br . Os resultados das análises serão 

compilados pelos LANAGROs que os enviarão à CGPE em planilha específica pelo mesmo 

e-mail. 

 
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA PELO SIF: 

 
DATA DA REMESSA: informar o dia, mês, ano em que a amostra foi enviada ao LANAGRO. 
A data deve ser identificada da seguinte forma: dd/mm/aaaa. 
 
DATA DA COLETA: informar o dia, mês, ano em que a amostra foi coletada pelo SIF. A data 
deve ser identificada da seguinte forma: dd/mm/aaaa. 
 
HORA DA COLETA: informar a hora em que a amostra foi coletada pelo SIF. 
 
Nº DA AMOSTRA: informar o número da amostra como número do SIF responsável pela 
coleta, ano, sigla para identificação do programa (Lm = Listeria monocytogenes) e 
laboratório (M = microbiologia e FQ = físico-químico). 
Exemplo: 001/SIF0000/2013/Lm/M e 001/SIF0000/2013/Lm/FQ 
 
PRODUTO: denominação de venda conforme registro de rótulo aprovado. No caso de 
pescado, também deve ser identificado o nome científico da espécie. 
 
Nº DO RÓTULO: número de registro do rótulo do produto aprovado junto ao SIF/DIPOA. 
 
DATA DE FABRICAÇÃO: data de fabricação do produto (dd/mm/aaaa) conforme indicado 
no rótulo. 
 
DATA DE VALIDADE: data de validade do produto (dd/mm/aaaa) conforme indicado no 
rótulo. 
 
Nº DO LOTE: indicar o lote do produto conforme informado no rótulo. 
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: indicar a forma de apresentação do produto coletado 
como amostra (produto coletado da forma como será comercializado – peso, tamanho, 
embalagem; produto fracionado ou fatiado pelo próprio estabelecimento e coletado da forma 
como será comercializado – peso, tamanho, embalagem; produto fracionado pelo SIF 
apenas para viabilizar o envio da amostra ao laboratório; produto fracionado pelo próprio 
estabelecimento, coletado pelo SIF e acondicionado em saco plástico estéril apenas para 
viabilizar o envio da amostra ao laboratório).  
 
INIBIDORES DE CRESCIMENTO: informar os aditivos alimentares utilizados no produto e 
que possuem como função inibir o crescimento microbiano (por exemplo: ácido sórbico, 
ácido lático, ácido cítrico, nisina, lactato, acetato, diacetato, natamicina, entre outros) ou o 
uso de embalagem ativa.  
 
TRATAMENTO TÉRMICO: 
a) TEMPO: indicar o tempo de duração do tratamento térmico aplicado. 
b) TEMPERATURA: indicar a temperatura em ºC que o produto atinge durante o tratamento 
térmico. 
 
BARREIRAS TECNOLÓGICAS: 
a) PRÉ-EMBALAGEM: indicar os processos ou agentes antimicrobianos utilizados nesta 
etapa (por exemplo: calor radiante/infravermelho, água quente, inibidores de crescimento - 
lactato, acetato, diacetato, natamicina, nisina no meio refrigerante, entre outros). 
b) PÓS-EMBALAGEM: indicar os processos aplicados após a embalagem do produto e que 
possam funcionar como barreira tecnológica (por exemplo: vapor, água quente, alta pressão 
hidrostática). 
c) OUTRAS: indicar outras barreiras tecnológicas utilizadas (agentes, processos, ambiente). 
 
CONTROLES NO AMBIENTE: indicar os controles que o estabelecimento possui para 
Listeria monocytogenes  (por exemplo: APPCC, PPHO, Programa Sentinela). 
 
SOA, campo 20 – TEMPERATURA DA AMOSTRA: indicar a temperatura da amostra, em 
°C, medida no momento da sua coleta. Se a aferição da temperatura do produto for feita por 
contato direto entre o termômetro e o produto, então, para manter a integridade da amostra 
a ser coletada, a verificação da temperatura deve ser feita nas peças mais próximas 
daquelas que constituirão a amostra. Não medir a temperatura diretamente na amostra. 
 
PRODUTO IMPORTADO - PAÍS E REGISTRO DO RÓTULO APROVADO PELO DIPOA: 
para produtos importados é preciso informar o nome do país e número de registro do rótulo 
do produto aprovado junto ao DIPOA. Este campo deve ser preenchido para produtos 
importados e fracionados em estabelecimento nacional. 
 
OBSERVAÇÕES: incluir informações complementares sobre a amostra e que o SIF julgar 
importantes para o Programa de Controle de Listeria monocytogenes. 
 


