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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde considera Listeria monocytogenes um          
dos cinco mais importantes micro-organismos causadores de doenças transmitidas por          
alimentos. Esta bactéria é conhecida desde 1924, sendo a única espécie do gênero             
Listeria até cerca de 1960. Durante muitos anos foi considerada um patógeno de animais,              
sendo reconhecida como agente transmitido para humanos através de alimentos a partir            
da década de 80, com o surgimento de surtos. OBJETIVO: Apresentar a importância de L.               
monocytogenes na contaminação de leite e derivados lácteos, bem como, os perigos            
associados a este patógeno. MÉTODOS: Nesta pesquisa qualitativa foram utilizadas          
fontes como Portal de Arquivos no Ministério da Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde e              
Google Acadêmico, através da pesquisa dos seguintes descritores: listeriose, Listeria          
monocytogenes, infecção alimentar. A partir dos resultados obtidos 9 publicações foram           
selecionadas para dar embasamento a este trabalho. RESULTADOS: L. monocytogenes           
é um bacilo gram-positivo, não formador de esporos, anaeróbico facultativo, amplamente           
distribuído na natureza e formador biofilmes. Tem a capacidade de crescer dentro de uma              
ampla gama de temperaturas (2 a 45 °C) e de pH (4,6 a 9,5), o que possibilita sua                  
multiplicação e sobrevivência em ambientes refrigerados e hostis (secos e salgados). Os            
alimentos são os principais veículos de transmissão desta bactéria, sendo considerados           
de alto risco os que apresentam longa vida de prateleira, refrigeração e consumo sem              
aquecimento prévio. A ocorrência de L. monocytogenes em leite e produtos lácteos tem             
sido relatada em muitos estudos, sendo os queijos mais comumente contaminados, o que             
se relaciona ao leite impróprio usado na produção, riqueza de nutrientes deste produto e              
sua cadeia de produção. No Brasil os queijos de média, alta e muito alta umidade               
constituem a única categoria de alimentos com padrão para L. monocytogenes, onde a             
legislação exige sua ausência em 25 g. A listeriose é uma doença de origem alimentar               
atípica, habitualmente não diagnosticada, entretanto dotada de alta taxa de mortalidade,           
onde os grupos de risco incluem crianças, indivíduos imunodeprimidos, grávidas e idosos.            
Em fase inicial os sintomas são semelhantes aos de outras gastroenterites de origem             
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alimentar. No entanto a capacidade para atravessar barreiras fisiológicas como a placenta            
e intestino aumenta a severidade da doença trazendo consequências graves, como morte            
fetal e materna, parto prematuro, e sepses neonatal. Nos demais indivíduos outras            
infecções severas como septicemias, encefalite e meningite podem ser observadas. O           
conhecimento e a compreensão dos fatores que levam à sobrevivência deste           
microrganismo são essenciais para um controle eficaz desta bactéria e a prevenção deve             
ser iniciada em fazendas de gado e terras agrícolas, continuando durante todo o             
processamento, até a mesa do consumidor. CONCLUSÃO: L. monocytogenes é um           
patógeno emergente na contaminação de leite e derivados. Sua capacidade de           
sobrevivência em diferentes condições e a formação de biofilmes pode possibilitar o            
estabelecimento de isolados persistentes, levando a contaminações e sendo uma          
potencial ameaça aos indivíduos em grupo de risco, especialmente gestantes, que devem            
ser orientadas a respeito do perigo que este micro-organismo representa e quanto a             
formas de prevenção. 
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