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RESUMO 
 

Os objetivos deste trabalho consistiram em avaliar a temperatura e pH 

de meias-carcaças de bovinos, determinar as freqüências de ocorrência de E. coli 

e E. coli 0157:H7 em superfície de meias-carcaças de bovinos, pelas técnicas 

bacteriológica e PCR. A amplificação com pares de iniciadores “Revised forward” 

e “Revised reverse de E. coli O157:H7. A eletroforese foi feita em gel de agarose 

a 1%  e a documentação fotográfica com máquina digital Nokia 5.1. A média 

aritmética das temperaturas das meias-carcaças quentes dos dois 

estabelecimentos foi de 35,0ºC, sendo de 34,9ºC nas amostras do Matadouro-

Frigorífico A e de 35,1ºC no B. As temperaturas variaram de 30,1ºC a 40,3ºC nas 

meias-carcaças quentes do Matadouro-Frigorífico A e de 0,4ºC a 3,2ºC nas 

resfriadas, e de 31,1ºC a 39,8ºC e 0,1ºC a 1,4ºC nas quentes e resfriadas, 

respectivamente, do Matadouro-Frigorífico B. As médias aritméticas dos pHs 

foram de 6,55 e 6,66 no total de meias-carcaças nos dois estabelecimentos. Nas 

amostras do Frigorífico A, as médias foram 6,55 nas quentes e 5,69 nas 

resfriadas, enquanto que as do B apresentaram médias de 6,66 nas quentes e 

5,72 nas resfriadas. As meias-carcaças do Frigorífico A apresentaram pHs 

variando de 5,4 a 7,3 nas quentes e de 5,4 a 6,2 nas resfriadas, enquanto que 

nas do B, variaram de 6,1 a 7,0 nas quentes e de 5,0 a 6,42 nas resfriadas. Para 

detecção de E. coli O157:H7 pelo PCR foram obtidas; seis (7,50%) amostras 

positivas nas carcaças quentes e quatro (5,0%) nas resfriadas totalizando nove 

(11,25%) amostras positivas. Em comparação com o método de bacteriologia 

convencional nota-se o percentual de 35,00% de positivas, sendo 28,75% das 

carcaças resfriadas e 6,25% das quentes. As médias aritméticas das 

temperaturas “post-mortem” obtidas nas meias-carcaças, nos dois 

estabelecimentos, podem ser consideradas baixas em relação aos limites 

sugeridos pelo Instituto Internacional do Frio. Nas carcaças quentes dos dois 

estabelecimentos,as médias aritméticas foram baixas para valores de pH “post-

mortem”, enquanto que os valores de pH nas carcaças resfriadas encontram-se 

próximos aos valores indicados como ideais. Constatou-se a ocorrência de 

carcaças com pHs superiores aos limites estabelecidos para comércio 

internacional e para consumo interno. O pré-enriquecimento das amostras para 
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realização de PCR mostrou-se necessário para detecção da bactéria nas 

amostras estudadas, tendo sido comparativamente superior ao PCR realizado 

com extração direta, sem pré-enriquecimento. A detecção de E. coli O157:H7 em 

superfície de carcaças bovinas quentes e resfriadas, até onde se sabe, é de 

ocorrência inédita no Brasil e a realização de novas pesquisas é imprescindível 

para o conhecimento da epidemiologia da bactéria na região, devendo-se 

ressaltar os riscos de surtos de doenças veiculadas por alimentos. 

 

Palavras-chave: carne bovina, métodos de detecção, E. coli, E. coli 

O157:H7, segurança alimentar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Under a public health standpoint, Escherichia coli O157:H7 deserves 

concerns beacuse it causes food borne outbreaks with serious outcomes such as 

hemorrhagic enteritis and hemolitic uremic syndrome. Susceptible individuals can 

be at any age but old people, children and immunocompromised persons are at 

higher risk. An increasing on human outbreaks caused by this E. Coli serovar has 

been observed since 1980 in US, Canada and some European countries although 

it has never been detected in Brazil. The polymerase chain reaction (PCR) 

technique has been largely used to detect and to identify food borne pathogens 

but a worldwide lack of standardization impairs this method from being choosen as 

an official technique. Our main purpose was firstly to detect E. coli by screening 

swabs previously obtained from surface of bovine carcasses respectively at room 
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temperatures and chilled by means of conventional bacteriology and secondly to 

detect E. coli O157:H7 by means of PCR. Samples were pre-enriched with a 1% 

buffer peptone saline solution and incubated at 37ºC for 4 to 18hours but PCR was 

also runned on non pre enriched samples after direct extraction of genomic DNA 

and usage of “revised forward” and “revised reverse E. coli O157:H7” primers as 

previously described. This primer yelds 361 base pairs bands. A 1% agarose gel 

electrophoresis with 0.5 X TBE was runned followed by ethidium bromide staining 

and visual doccumentation with a Nokia® 5.0 digital camera. Thirty five (43.75%) 

out 80 positive samples were screened for E. coli by both conventional 

bacteriological methods and PCR. Four samples gave no viable DNA but Hly E. 

coli O157:H7 gene compatible bands were detected in 10/80 half-carcasses 

(12.5%) in PCR. All samples came from cattle slaughtered at two large exporter 

abattoirs located at the Goiânia area in the State of Goiás. Our results sugest that 

surface of bovine carcasses at the State of Goiás may have a considerable degree 

of contamination by E. coli and E. coli O157:H7 and adtionally and that PCR 

technique is superior to conventional bacteriological methods to detect E. coli 

O157:H7. By our knowledge this is the first report about the presence of E. coli 

O157:H7 particularly in Goiás and in Brazil as a whole. 

 

Key words: bovine carcasses, E. coli, E. coli O157:H7, slaughterhouse, PCR, food 

safety. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
A questão de segurança alimentar é tema de vários estudos científicos, 

debates de ordem político-econômica em vários países e preocupação das 

autoridades sanitárias e dos consumidores. Essa preocupação é crescente em 

todas as partes do mundo, sendo este fator limitante para o incremento da 

participação das indústrias brasileiras no mercado internacional de carnes. 

Atualmente, a indústria de carne do Brasil enfrenta um período de reestruturação, 

objetivando comportar a demanda de exportações, mas principalmente atender 

aspectos de qualidade e de segurança. 

A principal preocupação das autoridades sanitárias e indústrias de 

alimentos para detectar a presença de microrganismos patogênicos na matéria-

prima durante processamento e no produto final reside no monitoramento de sua 

qualidade microbiológica, visando evitar a ocorrência de surtos veiculados por 

alimentos e a garantia dos prazos de validade, auxiliar o trabalho de vigilância dos 

serviços oficiais sanitários orientando, assim, as medidas necessárias para 

garantir o fornecimento de alimentos microbiologicamente seguros, tanto no 

mercado interno quanto no externo. Alguns desses microrganismos, além de 

colocar em risco a saúde do consumidor, podem contribuir para o aparecimento 

de alterações indesejáveis no alimento em qualquer fase da produção 

(Nascimento & Stamford, 2000).  

Os últimos debates sobre segurança alimentar demonstram uma 

grande preocupação com o estudo de alternativas mais eficientes para controle e 

garantia da inocuidade dos alimentos, especialmente na eliminação de patógenos 

da cadeia produtiva, já que os métodos convencionais de inspeção, análises 

microbiológicas e implementação de programas de qualidade têm-se mostrado 

insuficientes para garantir a segurança dos produtos. 

As últimas notificações de enfermidades veiculadas por alimentos 

indicam o surgimento de um novo cenário epidemiológico, caracterizado pela 

rapidez de propagação, alta patogenicidade e caráter cosmopolita de patógenos 

bacterianos como Campylobacter, Salmonella, Listeria e Escherichia coli. 

Em saúde pública, E. coli O157:H7 representa um dos patógenos de 

grande significado na atualidade, em virtude de poder contaminar carcaças 
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bovinas, hambúrguer, leite e produtos lácteos, sendo grandes os riscos de sua 

veiculação para o homem. A partir de 1980, verificou-se um acentuado aumento 

na ocorrência de surtos no homem pela bactéria nos Estados Unidos, Canadá e 

em países europeus. Esses surtos passaram a ser reconhecidos como 

alarmantes, devido ao elevado número de casos tendo como fonte comum os 

produtos de origem animal, principalmente alimentos de redes de “fast-food”. 

A técnica de PCR tornou-se uma poderosa metodologia para explorar 

atividades microbianas e para identificação de patógenos e deteriorantes (Tsai et 

al., 1993) e constitui uma das melhores metodologias para detecção e 

identificação de E. coli 0157:H7 devido à alta sensibilidade e especificidade, uma 

vez que o isolamento e a identificação deste sorovar por métodos bacteriológicos 

convencionais apresenta inúmeras dificuldades. 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
O abate e processamento da carne bovina no Brasil estão sob 

vigilância permanente do Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 1998). Assim, todo o 

processo de obtenção das carcaças, carnes e produtos derivados em 

estabelecimentos sob SIF devem atender às especificações contidas no 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal/RIISPOA, conforme a Lei 1.283 de 18 de dezembro de 1950, que instituiu 

a obrigatoriedade da inspeção prévia de produtos de origem animal no país 

(BRASIL, 1998). Estes instrumentos legais permitem o estabelecimento e 

atualização das exigências das condições higiênicas, sanitárias e tecnológicas 

nas indústrias sob inspeção. Atualmente, os estabelecimentos necessitam 

implantar os sistemas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(“Hazard analysis and critical control point” - HACCP) e de Rastreabilidade como 

exigências básicas para se habilitarem ao mercado externo. 

A implantação dos programas de qualidade como Boas práticas de 

Fabricação, HACCP e Procedimento Padrão de Higiene Operacional nas 

indústrias de alimentos consistem em tentativas para eliminar microrganismos 

patogênicos da cadeia produtiva de alimentos, garantindo a qualidade do produto 

final e tem recebido considerável atenção nos últimos anos.  

Em 1885, E. coli foi descrita por Theodor Escherich e inicialmente 

denominada Bacterium coli commune em virtude de ser encontrada no cólon e 

por sua ocorrência freqüente em animais e no homem (PADHYE & DOYLE, 

1992). Bactéria considerada integrante da microbiota normal do trato intestinal do 

homem e de animais de sangue quente, poucas são as cepas patogênicas de E. 

coli (PADHYE & DOYLE, 1992). No entanto, as primeiras pesquisas realizadas 

demonstraram sua associação com diarréia, particularmente em crianças 

(GERMANO & GERMANO, 2003). 

E. coli têm sido considerada importante marcador sanitário na análise 

microbiológica de alimentos crus ou que não tenham sido submetidos a 

tratamento térmico, sendo a bactéria utilizada como indicador de contaminação 

fecal nas análises de alimentos (BRASIL, 1998). 
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Nos Estados Unidos são registrados milhões de casos de enfermidades 

veiculadas por alimentos todos os anos. Apesar deste país ser extremamente 

exigente e criterioso com a segurança alimentar, esses surtos custam, 

anualmente, em média 1-10 bilhões de dólares. Por isso, a segurança 

microbiológica dos alimentos é importante para o consumidor, para as industrias 

de alimentos e aos órgãos reguladores (HILL, 1996).  

Dentre as bactérias patogênicas veiculadas por alimentos, relacionadas 

no “Bacteriological Analytical Manual” (FDA, 1995), encontram-se incluídas E. coli, 

Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Y. 

pseudotuberculosis, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Clostridium perfringens e C. botulinum (WANG, 1997). 

 

 

2.1 E. coli e E. coli O157:H7 
 

2.1.1 Características  
 

O gênero Escherichia pertence à família Enterobacteriaceae e 

compreende as espécies E. coli, E. blattae, E. fergusonii, E. hermannii e E. 

vulneris, sendo a primeira a de maior importância em saúde pública. A espécie E. 

coli é composta por bastonetes Gram-negativos não esporulados, móveis através 

de flagelos, anaeróbios facultativos capazes de fermentar glicose, com produção 

de ácido e gás; a maioria fermenta também a lactose, produzindo ácido e gás, 

embora alguns sejam aeronogênicos (TRABULSI et al., 2000); mesófilo típico, 

desenvolve-se entre 7ºC e 46ºC, sendo 37ºC a temperatura ótima de crescimento; 

é destruída a 60ºC em poucos segundos, embora resista por longo tempo em 

temperaturas de refrigeração (GERMANO & GERMANO, 2003); diferenciam-se 

sorologicamente com base em seus antígenos de superfície, os antígenos 

somático (O), relacionado com polissacarídeos da membrana externa, flagelar 

(H), com proteínas dos flagelos e o capsular (K), a polissacarídeos capsulares 

(TRABULSI et al., 2000). 

E. coli é considerada membro proeminente da microbiota do trato - 

gastrointestinal de animais e do homem, geralmente pode ser verificada nas 
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fezes. Podendo ser encontrada no meio ambiente e na água. O microrganismo é 

considerado um mesófilo típico, capaz de desenvolver entre 7ºC e 46ºC, sendo 

37ºC sua temperatura ótima para crescimento (GERMANO & GERMANO, 2003), 

entretanto a faixa de crescimento de E. coli O157:H7 em caldo EC é de 19,3ºC-

41ºC/48h. O microrganismo pode sobreviver em temperaturas de refrigeração. O 

pH ideal para o crescimento dessa bactéria é de 4,4 a 9,0 e com atividade de 

água mínima de 0,95 (aw) (DOYLE, 1991). 

São descritos 174 antígenos O, 100K e 57H, (TRABULSI et al., 2000). 

Nem todas as cepas apresentam os três tipos de antígenos simultaneamente, 

observando-se elevado percentual na forma rugosa, sem antígeno O, enquanto 

que muitas não possuem antígenos K e outras são imóveis. Essas variações 

dificultam a identificação sorológica, tornando-a freqüentemente incompleta tendo 

por base somente o antígeno O ou os antígenos O e H. Quando cepas móveis 

apresentam antígenos O ou O e K, diz-se que elas pertencem a determinado 

sorogrupo O ou OK. Por outro lado, uma cepa de determinado sorogrupo O ou 

OK pode possuir qualquer um dos 57 antígenos H. Assim, o termo sorovar 

designa cepas com antígenos H identificados, enquanto que as imóveis, por não 

apresentarem antígenos flagelares, são designadas como sorovares imóveis 

(TRABULSI et al., 2000). 

Os bovinos e ovinos, podem ser considerados os principais 

reservatórios da bactéria entero-hemorrágicas de E. coli. Já foram incriminados 

em surtos, dentre outros alimentos, leite crú, carne bovina mal cozida e outros 

produtos à base de carne (rosbifes, hambúrgueres e salsichas tipo “hot-dog”), 

frutas e vegetais (alface, melão, suco de maçã e diversos tipos de saladas) e 

maionese industrializada. Em geral, pode-se dizer que a carne bovina é uma das 

principais fontes potenciais de E. coli O157:H7, uma vez que o trato 

gastrointestinal de bovinos é o “habitat” natural desses microorganismos. 

SHARMA et al. (2002) afirmam que os bovinos são identificados como 

reservatórios naturais de EHEC, e alguns desses sorovares têm sido isolados de 

fezes de bovinos e pessoas doentes. EHEC pode sobreviver em fezes bovinas 

por longos períodos e permitir a produção das toxinas Shiga, dessa forma, as 

fezes bovinas representam um potencial veiculo de transmissão da EHEC para 

bovinos, alimentos e ao meio ambiente. 
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CERQUEIRA et al. (1999) relataram a alta ocorrência de toxina Shiga 

(71%) produzida por E. coli (STEC) em 197 amostras de bovinos saudáveis de 10 

fazendas leiteiras e quatro de corte e um abatedouro no Estado do Rio de Janeiro. 

Foi utilizada a técnica de PCR para detecção do gene que determina a toxina 

Shiga (Stx) e o isolamento presuntivo para E. coli O157:H7 com uso do ágar 

Cefixime-potassium telurito sorbitol MacConkey (CT-SMAC), que resultaram em 

colônias características de O157:H7 em três amostras (1,5%). 

Apenas alguns sorovares de E. coli são patogênicos para o 
homem. Considerando as diferentes síndromes e características da 
enfermidade, esses podem ser classificados em grupos de virulência, 
distintos sorovares O e H, diferentes interações com a mucosa intestinal e 
epidemiologia diferenciada, sendo admitidos cinco grupos de virulência 
(HUI et al., 1994; JAY, 2000). 

As doses infectantes de E. coli que permitem a colonização das 
células intestinais e a produção de toxina, variam conforme a cepa, a taxa 
etária do indivíduo exposto e ao status imunológico. Assim, admite-se que 
no caso de cepas enteropatogênicas a dose necessária para debelar a 
infecção em crianças menores de cinco anos é pequena, enquanto que para 
adultos é superior a um milhão de células. Nas infecções hemorrágicas e 
enteroinvasivas, a dose infectante determinada foi de 106 a 108 células, 
semelhante ao que ocorre na shiguelose. Entretanto, para ocorrer 
manifestações clínicas pela forma enterotoxigênica estima-se que seja 
necessária a ingestão de 108 a 1010 células (DOYLE, 1991; GERMANO & 
GERMANO, 2003). 

 

 

2.1.2 Grupos antigênicos 
 

Em relação aos grupos de virulência, E. coli enteropatogênica tem 
como principal fenótipo patogênico a aderência epitelial em microcolônias, 
fixando e destruindo as células epiteliais, enquanto que a enterotoxigênica 
sintetiza e secreta toxinas, a enteroinvasiva realiza invasão epitelial, a 
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enterohemorrágica produz citotoxinas e, finalmente, a enteroagragativa, que 
amontoa-se e adere-se as células epiteliais (TARR, 1995).  

A detecção de cepas patogênicas de E. coli, incluindo as 

enterotoxigênicas, é dificultada pela carência de técnicas de cultura específicas 

que permitem uma discriminação direta de cepas de E. coli não patogênicas. 

Cepas enterotoxigênicas podem ser identificadas pela detecção das enterotoxinas 

no fluido de cultura por técnicas imunológicas. Alternativamente, um processo de 

hibridização de colônia pode ser usado para reconhecer cepas carreando os 

genes que codificam essas enterotoxinas. As duas opções, entretanto, requerem 

o isolamento e a identificação de E. coli, o que torna a técnica trabalhosa e que 

resulta em uma baixa probabilidade de detectar cepas patogênicas em meio ao 

predomínio de não patogênicas isoladas. 

 

- E. coli Enteropatogênica (EPEC) 
E. coli enteropatogênica é o agente causal da diarréia infantil e de 

recém-nascidos, sendo que muitos adultos são portadores da bactéria e 
raramente manifestam sintomas da doença, acreditando-se que sua 
imunidade seja adquirida com o passar do tempo (FRANCO & LANDGRAF, 
2000). 

No Brasil, EPEC é responsável por cerca de 30% dos casos de 
diarréia aguda em bebês pobres com idade inferior a seis meses, com 
predominância dos sorovares 0111:[H-], 0111:[H2], 0119:H6 e 055:H6 nesses 
casos. Entretanto, crianças com idade superior a um ano raramente são 
afetadas por esse grupo. No entanto, têm demonstrado que infecções por 
EPEC podem estar associadas à diarréia crônica (FRANCO & LANDGRAF, 
2000). 

KESKIMAKI et al. (2000) demonstraram que, apesar da forma 
clínica determinada pelas cepas EHEC ser considerada como a “doença dos 
viajantes”, EPEC foi o grupo patogênico mais encontrado no experimento 
que levou 217 pessoas numa viagem por quatro continentes incluindo a 
América do Sul, representada pelo Brasil e Chile. Os autores relataram a 
prevalência do microrganismo no Brasil, um dos mais encontrados em 
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crianças com diarréia. 

A virulência deste grupo está associada à capacidade de adesão à 
mucosa do intestino e à destruição das microvilosidades das células 
epiteliais intestinais. A adesão é mediada por um plasmídeo (eaf) 
responsável pela síntese de um fator de aderência, chamado EAF, uma 
proteína de 50 a 70 kDa que provoca um tipo de adesão ao eritrócito 
denominada localizada (AL), que é característica de EPEC, uma vez que 
cepas de outros grupos de E. coli, quando aderem ao enterócito, 
apresentam um modelo de adesão aos enterócitos chamada adesão difusa 
(AD) (FRANCO & LANDGRAF, 2000).  

Estudos de microscopia eletrônica demonstram que cepas EPEC 
são capazes de induzir profundas alterações no citoesqueleto das células 
epiteliais, com destruição das microvilosidades e acúmulo de actina no local 
da adesão. Esse efeito é chamado de fixação e destruição e é característico 
de cepas do grupo EPEC, sendo determinado por uma proteína de 94 Da, a 
intimina, cuja produção é mediada pelo gene cromossômico eae. Quando o 
gene está ausente, não há destruição das microvilosidades, indicando que 
os genes eae e eaf são interdependentes (FRANCO & LANDGRAF, 2000). 

A diarréia é aquosa, com febre baixa e vômito. Quadros clínicos 
que resultam em morte ou diarréia prolongada, com mais de 14 dias de 
duração, são comuns em recém-nascidos e em crianças com menos de seis 
meses de idade. A infecção enteropatogênica apresenta período médio de 
incubação de 36 horas (17 a 72 horas) e caracteriza-se, ainda, por diarréia 
com grande quantidade de muco, náuseas, dores abdominais, cefaléia e 
arrepios, não sendo comum a ocorrência de diarréia sanguinolenta 
(GERMANO & GERMANO, 2003). 

 

- E. coli Enterohemorrágica (EHEC) 
 

O termo EHEC é usado para designar os sorovares que 
determinam um quadro clínico com diarréia sanguinolenta severa e que 
possuem fatores de virulência específicos, dentre eles a produção de uma 
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toxina denominada “shiga-like” (SLT), possuem um plasmídeo de 60 MDa e 
que são capazes de provocar, por fixação, a destruição do epitélio intestinal 
(HUI et al., 1994). Esta toxina é considerada como sendo a terceira mais letal 
do mundo (USDA, 2003). 

Cepas enterohemorrágicas produzem uma verotoxina similar à de 
Shigella dysenteriae Tipo I, responsável pela colite hemorrágica que, em 
casos mais graves, resulta no quadro conhecido como síndrome urêmico-
hemolítica, para o qual não há cura ou tratamento efetivo (SILVEIRA e 
SILVA, 1996). São comumente isoladas de fezes de bovinos saudáveis e 
com diarréia e incluem sorovares aparentemente específicos para esta 
espécie animal e também aqueles associados com doença no homem 
(WHIPP et al., 1994). 

Embora o grupo EHEC seja composto por mais de 60 sorovares 

produtores de verotoxina, o 0157:H7 tem sido mais freqüentemente associado a 

surtos de colite hemorrágica e síndrome urêmico-hemolítica (SILVA et al., 2003). 

Como sorovares importantes neste grupo são referidos o 026:H11, 0103:H2, 

0111:NM e 0113:H21, sendo ressaltada a participação dos sorovares 026 e 0111 

na determinação de surtos de veiculação alimentar no homem, nos Estados 

Unidos, adicionalmente à E. coli 0157:H7 (SHARMA, 2002). 

As cepas EHEC associadas com enfermidade no homem apresentam 

propriedades genotípicas em comum, como os genes produtores de verotoxina 

stx I e II e a maioria apresentam fatores de virulência adicionais, principalmente 

os genes eae e ehx, localizados em um plasmídeo de 90 Kb. Estes genes 

codificam a síntese de enterohemolisina, salienta-se que stx, eae e ehx são 

encontrados implicados na maioria dos casos clínicos (ROGERIE et al., 2001). 

A colite hemorrágica apresenta um período de incubação de três a 
10 dias e curso de dois a nove. Cerca de 10 a 15% dos casos agravam-se até 
o quadro de síndrome urêmico - hemolítica, ocorrendo destruição dos 
eritrócitos e falha aguda dos rins, resultando em insuficiência renal. A dose 
infectante ainda é desconhecida, mas através da compilação de dados de 
surtos investigados nos Estados Unidos, parece encontrar-se na faixa de 10 
cel/g ou mL de alimento consumido (SILVA, 2003). Na maioria dos casos, 
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ocorre vômito ou febre e o período de incubação varia de 12 a 60 horas, com 
curso de cinco a 10 dias. O cérebro e pâncreas podem ser severamente 
afetados e a hemólise das hemácias provoca hemorragia cerebral e 
formação de trombos. As complicações relacionadas à “Shiga like” toxina 
incluem epilepsia, cegueira, paralisia e/ou lesões cardíacas (USDA, 2003). 

Estima-se que aproximadamente 73.000 casos de enfermidades de 
origem alimentar determinados por E. coli 0157:H7 incidem nos Estados 
Unidos a cada ano e, desses, 61 são fatais. Apesar de toda a população ser 
considerada susceptível à colite hemorrágica, os sintomas mais graves 
geralmente acometem crianças e idosos (USDA, 2003). 

Em idosos, a síndrome urêmico-hemolítica pode se manifestar 
com outros sintomas, como febre e sintomas neurológicos, constituindo a 
púrpura trombótica-trombocitopênica, com letalidade superior a 50% (USDA, 
2003). 

A enfermidade causada por E. coli 0157:H7 no homem pode 
determinar a ocorrência de diarréia não sanguinolenta (10% dos casos 
diagnosticados), colite hemorrágica (90% dos casos diagnosticados), 
síndrome urêmico-hemolítica (5 a 10% dos casos), morte associada à 
síndrome urêmico-hemolítica (5 a 10% dos casos diagnosticados) e 
associação de casos intestinais e extraintestinais como cistite, 
intussucepçáo, pancreatite, prolapso retal, apendicite, balanite, cistite 
hemorágica (5% dos casos) (TARR, 1995). 

 

- E. coli Enteroinvasiva (EIEC) 
 

As cepas EIEC são patogênicas e sua virulência determinada peã 
habilidade em invadir células epiteliais. A princípio, foram confundidas com 
Shigella spp., gênero com o qual compartilha muitos fenótipos bioquímicos 
(HUI et al., 1994). Cepas deste grupo geralmente apresentam características 
bioquímicas atípicas, sendo lactose negativas ou utilizam fracamente a 
lactose, são freqüentemente imóveis, não possuem capacidade de 
descarboxilar a lisina e são imóveis (FRANCO & LANDGRAF, 2000). 
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A capacidade de invasão de EIEC e Shigella é atribuída a um 
plasmídeo de alto peso molecular (140 MDa), que contém um gene que 
codifica uma proteína de membrana externa. Acredita-se que essas 
proteínas sejam responsáveis pela invasão das células epiteliais (PADHYE & 
DOYLE, 1992). Essas cepas apresentam predileção pelo cólon, onde 
presumivelmente realizam a invasão do epitélio (HUI et al., 1994).  

Apesar da capacidade invasora das cepas deste grupo, a 
disenteria ocorre na minoria de pacientes nos surtos. A enfermidade 
começa com uma diarréia não sanguinolenta, que pode ser intensa, 
acompanhada por dores abdominais, febre e vômito. O período médio de 
incubação é de aproximadamente 11 horas, podendo variar de oito a 24 
horas. Também são verificados sintomas como calafrios, cefaléia, mialgia, 
bem como muco e vestígios de sangue nas fezes. A recuperação é lenta, 
podendo levar até algumas semanas (GERMANO & GERMANO, 2003). 

As cepas enteroinvasivas afetam crianças e adultos, embora o 
isolamento de pacientes com diarréia seja pouco freqüente. Os surtos estão 
relacionados à ingestão de água e/ou alimentos contaminados e envolvem 
principalmente o sorogrupo 0124., no entanto o contato interpessoal parece 
ser a forma de transmissão mais comum (FRANCO & LANDGRAF, 2000). 

 

- E. coli Enterotoxigênica (ETEC) 
Foi o segundo principal grupo de E. coli diarréica reconhecido 

como patogênico, enquanto que o enteropatogênico foi o primeiro (HUI et 
al., 1994). Cepas ETEC são responsáveis por grande parte dos casos de 
diarréia infantil nos países em desenvolvimento. Determinam, também, a 
“doença dos viajantes” e a diarréia em tropas militares em áreas com 
condições precárias de higiene, como ocorreu no Conflito no Golfo Pérsico 
(HUI et al., 1994). 

Cepas deste grupo podem causar diarréia aquosa, semelhante à 
cólera, na qual ocorre aderência das bactérias às células epiteliais do 
intestino delgado, produzindo uma ou mais enterotoxinas termolábeis (1 e 2) 
ou termoestáveis, denominadas LT-IIa e LT-IIb, antigenicamente 
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relacionadas, mas com atividades biológicas distintas (PARDHYE & DOYLE, 
1992). 

As toxinas LT-I e LT-II são proteínas com peso molecular de 88kDa 
e 83Kda, respectivamente. A enterotoxina LT-I é estrutural e 
antigenicamente semelhante à toxina colérica, por isso é totalmente 
neutralizada pela antitoxina colérica, enquanto que a LT-II não pode ser 
neutralizada por esta antitoxina, nem pela produzida pela LT-I.  

As toxinas LT-I e LT-II são formadas por uma subunidade A e 
cinco subunidades B, que são organizadas em forma de anel envolvendo a 
subunidade A. As subunidades B têm a função de fixação à mucosa do 
intestino, através de receptores presentes na membrana externa dos 
eritrócitos (GM1 no caso LT-I e GD1A no caso de LT-II a e GD1B no caso de 
LT-II b). Após a fixação, a subunidade A é internalizada pelo enterócito, onde 
age estimulando a adenilciclase. O estímulo provoca o acúmulo de AMP 
cíclico intracelular responsável pela hipersecreção de água e eletrólitos 
deflagrando em diarréia aquosa. As alterações nos processos secretórios e 
de absorção da mucosa intestinal não causam danos aos tecidos, razão pela 
qual as enterotoxinas são ditas citotônicas e não citotóxicas (FRANCO & 
LANDGRAF, 2000). 

 

- E. coli Enteroagregativa (EaggEC) 

O grupo Enteroagregativa (EaggEC), ou enteroaderente, está 
relacionado ao EPEC, mas seu mecanismo de aderência é peculiar e a 
patogenicidade parece estar relacionada à adesão à mucosa intestinal, 
principalmente na região do cólon (JAY, 2000). São capazes de produzir uma 
toxina termoestável e causam diarréia aquosa, tendo sido detectadas lesões 
destrutivas no íleo de crianças contaminadas (ORMENESE et al., 1999). 

A adesão é mediada por fímbrias, um conjunto de microfibrilas 
associadas a feixes e que formam os “pili”, que resultam em pacotes e são 
diferentes das outras fímbrias de adesão. Estudos indicam que as cepas de 
EaggEC são capazes de produzir toxinas LT e ST, designadas de acordo 
com a resistência térmica, mas que diferem genética e imunologicamente 
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das enterotoxinas produzidas pelo grupo ETEC. Sabe-se, também, que o 
grupo EaggEC interfere no metabolismo celular do eritrócito, com ação na 
absorção de sais e eletrólitos (FRANCO & LANDGRAF, 2000). 

 

- E. coli Uropatogênica (UPEC) 

Embora considerada causa comum de infecções do trato urinário 
do homem, as infecções por E. coli uropatogênica (UPEC) são geralmente 
assintomáticas, embora possam determinar bacteriúria, cistite e pielonefrite, 
principalmente na mulher (CDC, 2003).  

Este grupo apresenta fatores de virulência que aumentam sua 
habilidade de causar infecções, embora sejam muito reduzidos os números 
de grupos O encontrados em meio ambiente de centros de tratamento 
intensivos de hospitais (incluem 01, 02, 04, 06, 018 e 075). Com relação à 
virulência, um fator importante são os “pili” (fímbrias) característicos deste 

grupo, conhecidos por p-pili, além da produção de α-hemolisina (CDC, 

2003). 

 

- E. coli Neonatal causadora de Meningite (NMEC) 
A meningite neonatal é relatada em aproximadamente 1/2500 

recém-nascidos e, de acordo com uma série de estudos, mais de 80% dos 
casos são devidos a E. coli, enquanto que mais de 80% das cepas 
identificadas apresentam o antígeno capsular K1. Estes antígenos 
mascaram as estruturas da superfície bacteriana, prevenindo respostas 
específicas de anticorpos e provocando a inativação do sistema 
complemento. Os mesmos sorovares que são isolados dos casos de 
meningite são freqüentemente encontrados nas fezes das mães destes 
recém-nascidos doentes, indicando que a contaminação possa ocorrer no 
momento do nascimento (CDC, 2003). 
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2.2  E. coli e E. coli O157:H7 em saúde pública  
 

No grupo da E.coli enterohemorrágica, ou produtora de verotoxina, 

encontra-se a E.coli 0157:H7, reconhecida como importante patógeno de origem 

alimentar por provocar quadros graves como colite hemorrágica e a síndrome 

urêmico-hemolítica, tendo sido responsável por milhares de casos de diarréia e 

síndrome urêmico-hemolítica (HUS) nos Estados Unidos, Canadá, Europa e 

Japão (ORMENESE et al., 1999). O interesse por este sorovar teve início em 

1982 durante uma investigação, conduzida pelo CDC, de dois surtos de diarréia 

sanguinolenta severa associados à ingestão de alimento proveniente de uma rede 

de restaurantes "fast food". Os estudos levaram à identificação de uma cepa de 

E.coli que expressava o antígeno somático (O) 157 e o flagelar (H) 7, até então 

não reconhecido como patógeno (LANDGRAF, 1997). 

O sorovar E. coli O157:H7 é reconhecido como patógeno de origem 

alimentar desde 1982, tendo sido estimada a ocorrência de aproximadamente 

73.000 casos nos Estados Unidos anualmente na década de 90 e, destes, 61 

foram fatais (CDC, 1990). Além do aumento substancial no número de surtos 

relatados ao CDC a partir de 1982, verificou-se acréscimo significativo também na 

proporção da veiculação alimentar da bactéria, principalmente por carne moída e 

sanduíches de presunto, carne de peru e queijo (CDC, 2003).  

Embora outros sorovares de E.coli produtores de citotoxinas 
possam causar doença no homem, E.coli 0157:H7 é capaz de produzir uma 
ou duas potentes citotoxinas, designadas toxinas Shigella-like ou 
verocitotoxinas I e II (TAAR, 1994). A infecção pode determinar diarréia não 
sanguinolenta (10% dos casos), colite hemorrágica (90%), síndrome 
urêmico-hemolítica (5 a 10% e letalidade em 5 a 10%) e associação de casos 
intestinais e extraintestinais como cistite, intussucepção, pancreatite, 
prolapso retal, apendicite, balanite, cistite hemorágica, dentre outros (5% 
dos casos) (TARR et al., 1995). 

A colite hemorrágica determinada por E.coli 0157:H7 se inicia com 
diarréia sanguinolenta e dores abdominais severas, podendo evoluir para o 
quadro de síndrome urêmico-hemolítica, que ocasiona destruição dos 
eritrócitos e falha renal aguda, podendo levar à necessidade de diálise, 
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transplante dos rins ou mesmo à morte. A população-alvo pode pertencer a 
qualquer faixa etária, sendo maiores os riscos para idosos, crianças com 
menos de cinco anos e indivíduos imunodeprimidos ou com problemas 
renais (USDA, 1994). 

Dentre os alimentos, a carne bovina pode ser uma das fontes 

potenciais de E.coli 0157:H7, uma vez que os bovinos são o principal reservatório 

do sorovar (PADHYE & DOYLE, 1994). A carne moída representa um veículo 

importante nos surtos registrados nos Estados Unidos e em outros países da 

Europa. Também foram relacionados a surtos a carne bovina mal cozida e 

produtos cárneos processados, como hambúrgueres e salsichas tipo “hot dog”, 

leite crú, vegetais, molhos preparados para saladas, maionese, suco de maçã e 

cidra de maçã . No entanto, produtos de origem bovina, particularmente carne e 

produtos lácteos, são os alimentos mais comumente implicados como veículos de 

EHEC para o homem (SHARMA et al., 2002). 

GUN et al. (2002), na Turquia, analisaram a contaminação por E. coli 

0157:H7 em superfícies de meias-carcaças bovinas de abatedouros e utensílios 

no ano de 2001. Os animais foram examinados antes do abate para a observação 

da presença de fezes no abdome e pernas. Do total de 330 amostras, foram 

obtidos os seguintes resultados, doze amostras (3,6%) de meias-carcaças e seis 

do meio ambiente e utensílios foram positivas para E. coli 0157:H7. Foi observado 

durante o experimento que do total de 300 amostras dos animais, 116 estavam 

muito contaminados com fezes e oito em 12 meias-carcaças que foram positivas 

para E. coli 0157:H7 pertenciam a esses animais contaminados com fezes.  

Na Europa são descritas ocorrências variáveis de E. coli 0157:H7 em 

meias-meias-carcaças bovinas. Na Itália, toxinas de E. coli 0157:H7 foram 

detectadas em 12 (12%) meias-carcaças e na Bélgica em 4%. No Reino Unido, 

4.000 meias-carcaças foram analisadas, tendo sido verificada a ocorrência da 

bactéria em 0,5% das amostras (GUN et al., 2002).  

No Japão, foi relatado um surto em 1996 que envolveu 

aproximadamente 5.000 pessoas (TARR et al., 1995), enquanto que na Escócia 

foram registrados 400 casos e 18 óbitos no ano seguinte (SHARMA et al., 2002) 

No surto ocorrido no Japão, o veículo não foi identificado e no da Escócia o 

alimento implicado foi carne de cordeiro cozida (TARR et al., 1995). 
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No Brasil, não há dados sistemáticos que possam indicar a 
ocorrência de E. coli 0157:H7 (GERMANO & GERMANO, 2003) e as 
publicações científicas se limitam a descrever a ocorrência da toxina Shiga 
e do sorovar no país (SILVA et al., 2003).  

PALMEIRA et al. (2000) pesquisaram presença de anticorpos IgA 

reativos a toxina Shiga produzida por E. coli em amostras de colostro coletadas 

de 51 mulheres brasileiras. Foram utilizados os testes de Elisa e imunobloting 

com uso das seguintes de duas cepas de STEC - O111:H (Stx1) e O157:H7 

(Stx2), e uma cepa de EPEC (O111:H-) para realização de teste de adesão 

bacteriana para células Hep-2 em Stx1 e Stx2 e teste de citotoxicidade em células 

Vero. Os resultados obtidos foram que três amostras contendo anticorpos IgA 

foram reativas aos antígenos de EPEC O111:H-, STEC O111:H- E STEC 

O157:H7. Os autores afirmam que os resultados sugerem que a população 

brasileira tem sido exposta à toxina Shiga produzida por E. coli, entretanto, 

ressalta-se que podem ocorrer reações imunológicas cruzadas entre E. coli 

enteropatogênica e E. coli produtora de toxina “Shiga-like”. 

No Brasil, GERMANO & GERMANO (2003) analisaram 886 amostras 

de hambúrgueres provenientes de frigoríficos do Sul e Sudeste utilizando 

métodos de bacteriologia convencional, no período de janeiro a dezembro de 

1997, não tendo detectado E. coli O157:H7 em nenhuma das amostras. 

 

 

2.3  Métodos de detecção de E.coli 
 

A identificação de cepas patogênicas de E. coli geralmente é 

dificultada, devido à falta de uma técnica de cultura específica que permita a 

discriminação de E. coli não patogênica das cepas patogênicas. São utilizados 

métodos para detecção de enterotoxinas e ensaios imunológicos e bioensaios 

(YOLKEN et al., 1977). Como alternativas, são utilizadas em associação técnicas 

de fagotipagem e tipagem molecular, entretanto, essas técnicas requerem a 

identificação de cepas isoladas de E. coli resultando em técnicas laboriosas e de 

baixa probabilidade de detecção de cepas patogênicas dentre a maioria não 
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patogênicas, o desenvolvimento da técnica de PCR oferece a possibilidade de 

reduzir esses inconvenientes (WERNARS et al., 1991).  

O grupo de E. coli enterohemorrágica - EHEC é geneticamente e 

fenotipicamente similar às outras E. coli não patogênicas que são comumente 

encontradas nos tratos intestinais de animais e do homem, tornando sua detecção 

e subseqüente isolamento dificultado em fezes e alimentos. Vários métodos 

convencionais são utilizados para identificação de EHEC, mas são dependentes 

da presença de toxina Shiga ou testes de imunoensaios. Entretanto, estes 

métodos não podem diferenciar sorovares múltiplos de EHEC e nem detectar os 

baixos níveis de EHEC em fezes e alimentos que apresentam elevados níveis de 

microflora competidora (SHARMA, 2002). 

O PCR é sido considerado uma poderosa ferramenta para a 

identificação e detecção de vários microrganismos, devido às características de 

elevada sensitividade e especificidade. Também tem sido utilizado para detecção 

de microrganismos diretamente de amostras, viabilizando a detecção de 

microorganismos de difícil cultivo ou fastidiosos (TSAI et al., 1993). 

Os protocolos de PCR para detecção de patógenos veiculados por 

alimentos são relativamente diferentes, como diferenças nas temperaturas de 

anelamento, ciclos, primers específicos, reações inespecíficas e diferentes 

sistemas de tamponamento, fatores que dificultam o estabelecimento de um 

protocolo de rotina. Devido a esses fatores faz-se necessário o estabelecimento 

de métodos para PCR sob as mesmas condições de desenvolvimento da técnica 

em laboratórios de analises de rotina (WANG, 1997). 

Vários problemas devem ser considerados na realização da técnica de 

PCR para detecção de patógenos veiculados por alimentos, como por exemplo, 

complexa composição dos alimentos que podem inibir a reação de PCR, a 

impossibilidade de distinguir o DNA dentre células vivas e mortas e presença de 

sujidades na solução de DNA que podem provocar uma reação inespecífica. Para 

evitar esses problemas, são realizados procedimentos para efetiva remoção das 

sujidades do DNA e substâncias inibitórias através dos métodos de isolamento e 

purificação do DNA da célula alvo, também o enriquecimento da cultura para 

melhorar extração do DNA tem sido utilizado (WANG, 1997). 
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Vários procedimentos de extração de DNA para utilização da técnica de 

PCR e de tipagem têm sido descritos na literatura, notando-se que o método de 

extração depende do tipo de amostra, do tipo de molécula e do meio em que se 

encontram. Para amostras de ácidos nucléicos pode ser utilizada a extração 

química e/ou física. No entanto, são mais utilizados em função de praticidade, os 

kits comerciais de extração de DNA ou RNA. 

O PCR tem sido utilizado com sucesso para detecção e identificação 

imediata de bactérias patogênicas em alimentos e várias publicações demonstram 

sua aplicabilidade para detecção de E. coli O157:H7 (WANG, 1997). O PCR 

apresenta elevada sensitividade para detecção de EHEC e STEC em alimentos e 

fezes, tendo sido desenvolvidos procedimentos para detecção de EHEC e de 

seqüências específicas dos genes stx1 e 2, assim como do gene eae, para 

diferenciação de sorovares de EHEC (SHARMA, 2002). 

A utilização do PCR em microbiologia de alimentos tem sido efetuada 

com êxito, sendo adequado para investigações de rotina para presença de ETEC 

portadoras do gene LT em amostras de carne bovina moída, com ou sem o pré – 

tratamento de enriquecimento (WERMARS et al., 1991). 

WERMARS et al. (1991), nos Estados Unidos, obtiveram sucesso na 

demonstração de funcionalidade do par de oligonucleotídeos 29-mer com 

fragmento de 195 bp através da técnica de PCR para detecção de toxina de E. 

coli enterotoxigênica - LT. As amostras analisadas foram 20 lotes de carne bovina 

moída submetidas à contaminação artificial. Foram realizados dois tratamentos 

das amostras, sendo que no primeiro procedeu-se a extração direta do DNA e no 

segundo as amostras foram submetidas ao enriquecimento de cultura de E. coli 

em caldo lactosado por 4h/37°C em banho-maria com posterior adição de solução 

de verde brilhante e bile. As cepas usadas no experimento eram oriundas da 

coleção de culturas do “National Institute for Public Health Protection”. Todas as 

amostras do primeiro tratamento não apresentaram produtos de PCR, entretanto, 

todas as amostras do segundo tratamento, com uso de 25 g de amostras, 

apresentaram resultados positivos. Os autores do estudo afirmaram que a 

realização de pré-enriquecimento ou do enriquecimento das amostras de 

alimentos, antes da extração de DNA, apresentou vantagens para detecção de E. 
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coli enterotoxigênica–LT em carne moída e atribuíram os resultados negativos à 

presença de efeitos inibidores nas amostras. 

SHARMA et al. (2002) detectaram, nos Estados Unidos, E. coli 

O157:H7, O26 e O111 em amostras de fezes de bovinos, de uma fazenda leiteira 

em Iowa através do PCR em tempo real (RPCR). As amostras de fezes bovinas 

foram incubadas em mTSB a 37˚C/24 horas. 

 

2.4  Microbiota da carne fresca 

 

Apesar de crescerem em uma ampla faixa de pH, a maior parte das 

bactérias tem seu ponto ótimo de crescimento próximo à neutralidade, enquanto 

que bolores e leveduras se desenvolvem bem em pH ácido, sendo seu 

crescimento é estimulado pelo aumento da umidade (PARDI et al., 2001).  

Considerando que o pH ácido é desfavorável ao crescimento de 

bactérias proteolíticas, a alteração da carne se dá mais rapidamente em valores 

de pHs mais elevados (PARDI et al., 2001). Espécies de Pseudomonas, gênero 

comumente relacionado à deterioração de carnes, crescem bem em pHs 

próximos à neutralidade ou ligeiramente alcalinos. 

SILVA & SILVEIRA (1996), ao pesquisarem o estado de conservação 

de carnes bovinas para o consumo concluíram que a faixa de pH aceitável da 

carne fresca deveria situar-se entre 5,6 a 6,0. No entanto, segundo a legislação 

brasileira, para realização de comércio interno, pHs variando de 5,8 a 6,2 referem-

se a “carne boa para consumo”, ressaltando-se que pHs iguais ou superiores a 

6,2 implicam em carnes para consumo imediato e estabelece também o valor de 

6,4 como limite crítico, acima do qual a carne é considerada imprópria para 

consumo. Igualmente considera como impróprias para consumo carnes bovinas 

frescas com pH inferior a 5,5 (BRASIL, 1998). Deve ser ressaltado que o valor de 

pH de 5,9 representa o limite máximo admitido na exportação de carnes frescas, 

em particular para países da União Européia, conforme consta da CIRCULAR 

Nº192/98/DCI/DIPOA, que trata da exportação de carne bovina brasileira para a 

União Européia (BRASIL, 1998). 

O estabelecimento de critérios e padrões microbiológicos em alimentos 

é indispensável para o desenvolvimento das boas práticas de fabricação de 
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alimentos, além de garantir o fornecimento de produtos seguros e livres de riscos 

microbiológicos.  

Alguns microrganismos são capazes de crescer em temperaturas de 

refrigeração, podendo deteriorar a carne, tornado o produto impróprio para o 

consumo ou permitir o crescimento de patógenos determinantes de enfermidades 

veiculadas pelos alimentos, através de sua ação direta ou de produção de toxinas 

no alimento (GIL, 2000). 

Com exceção da superfície externa, trato digestivo, cavidades 

nasofaríngeas e porção final do trato urogenital, os tecidos de animais sadios, 

incluindo o sangue, medula óssea, linfonodos e órgãos das cavidades torácica e 

abdominal são considerados estéreis (ROÇA, 2004).  

As carcaças bovinas, após o abate, são mantidas em câmaras frias, 

onde permanecem até o resfriamento completo. Neste período ocorrem as 

transformações enzimáticas e bioquímicas, caracterizando a chamada conversão 

de músculo em carne, quando são alcançados o pH final e temperatura de 7°C, 

após cerca de 20 a 24 horas, ocasião em que são transferidas para as câmaras 

de esquartejamento (BRASIL, 1998). 

Existem vários padrões para carnes, podendo-se observar variações 

nos microrganismos ou grupo de microrganismos incluídos, bem como nos limites 

estabelecidos. Existem também os casos de muitos padrões dentro de um mesmo 

país, como na França, com 81 padrões e a Espanha com 61. Em outros países, 

como na Inglaterra, existe apenas um padrão (TODD, 2002). 

FRANÇA FILHO (2005) analisou a qualidade microbiológica de 160 

meias-carcaças bovinas abatidas em dois Matadouros-Frigoríficos de grande 

porte em Goiânia-GO, sendo 80 quentes e 80 resfriadas, amostradas através de 

“swabs” superficiais em colhidos em três pontos nas meias-carcaças. Foram 

determinados o Número Mais Provável (NMP), dentre outros microrganismos, de 

coliformes totais, coliformes termotolerantes e E. coli, e obtidas médias de 4,5 

NMP/cm2, 0,15 NMP/cm2 e 0,15 NMP/cm2, respectivamente. Com relação aos 

coliformes termotolerantes e E. coli, a correlação verificada foi de 100%. Não 

foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os resultados 

obtidos para meias-carcaças quentes e resfriadas, o que demonstrou que o 
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resfriamento não contribuiu para incrementar ou diminuir a carga bacteriana das 

meias-meias-carcaças.  

 

 
2.5  Descontaminação de carnes frescas com ácidos orgânicos 

 

Apesar da intensificação dos programas de qualidade higiênica, as 

carcaças ainda podem apresentar contaminações com patógenos.  

Devido às dificuldades em efetuar medidas sanitárias no 

processamento da carne, discute-se o uso de alternativas adicionais, como por 

exemplo a utilização de substâncias descontaminantes, particularmente no final 

da linha de produção. No entanto, o emprego de ácidos orgânicos e de outros 

agentes antimicrobianos na descontaminação de carcaças é controverso. 

Atualmente, já é adotado pelos Estados Unidos e Canadá apresentando 

legislações específicas que determinam as substâncias e doses permitidas.  

Nos países da União Européia e no Brasil a descontaminação de 

carcaças é proibida devido à possível toxicidade dos ácidos e por poderem 

mascarar falhas nos programas de qualidade, o que resultaria no descuido das 

práticas sanitárias obrigatórias, até então adotadas durante e após o abate. 

Apesar da proibição dessa prática no país, pesquisas apontam indícios de sua 

utilização em larga escala em frigoríficos brasileiros, porém nenhum estudo 

científico foi conduzido com o objetivo de comprovar o uso de descontaminação 

de carcaças, de avaliar as alterações organoléticas e nutricionais da carne, 

determinar proporções seguras dessas soluções descontaminantes e sua 

eficácia, bem como avaliar toxicidade e agravos à saúde pública. 

Apesar da eficácia antimicrobiana dos ácidos orgânicos ser 

amplamente pesquisada há décadas, existe uma significativa escassez de dados 

quanto a esses efeitos durante o processamento industrial e em alta escala. A 

maioria das pesquisas foi conduzida com de inoculação experimental, utilizando-

se carcaças ou cortes cárneos artificialmente inoculados com culturas puras de 

patógenos, com objetivos voltados à avaliação dos efeitos antimicrobianos e 

sobre as propriedades organolépticas da carne e como estes são alterados pelas 

tecnologias de abate e técnicas de descontaminação. 
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Em 1996, com o aumento da ocorrência de surtos por E. coli O157:H7 

nos Estados Unidos, as autoridades norte-americanas estabeleceram a 

obrigatoriedade da implantação dos sistemas de HACCP em matadouros-

frigoríficos sob Inspeção Federal, com prazo de três anos para a adequação das 

industrias e recomendaram, ainda, a adoção de descontaminação de carcaças 

visando a redução de contaminação por enterobactérias (USDA, 1996).  

Nos Estados Unidos, o princípio da técnica de lavagem de meias-

carcaças foi alterado pela adição de substâncias à solução de aspersão de 

carcaças, que passou a agir como descontaminante (BELL et al., 1997) e em 

1982, a utilização de ácido acético na descontaminação de carcaças foi 

autorizada oficialmente (USDA, 1982). Relata-se, ainda, o uso de vinagre, 

bicarbonato de sódio, ácido acético e cítrico, peróxido de hidrogênio e cloro na 

descontaminação de carcaças e sanificação de equipamentos (KARAPIRAN & 

GONUL, 1982). Esses procedimentos foram adotados empiricamente pelos 

abatedouros norte-americanos, desconhecendo-se concentrações ideais e ação 

específica sobre a microbiota da carne fresca (BELL et al., 1997). 

Em 2000, o emprego de uma grande variedade de tratamentos de 

descontaminação de carcaças em matadouros-frigoríficos dos Estados Unidos já 

era habitual durante o processo de abate de bovinos (BACON et al., 2000). No 

Canadá, a autorização de importação de carnes norte-americanas submetidas à 

descontaminação por ácidos orgânicos ocorreu antes mesmo da legalização 

desta prática pela indústria cárnea canadense. Entretanto, mesmo após o 

emprego de ácidos lático e acético ser aprovado como procedimento emergencial 

na descontaminação de carcaças, essa prática não foi adotada pela indústria 

canadense. Isso se deve ao fato de que o estabelecimento para ser autorizado a 

utilizar os ácidos orgânicos devia apresentar uma complexa documentação que 

deveria comprovar adaptações de instalações, equipamentos e detalhar as etapas 

de sua implantação na indústria (SMULDERS & GREER, 1998). 

O emprego de ácidos orgânicos na descontaminação de carcaças foi 

adotado por um curto período por matadouros-frigoríficos de exportação na 

Austrália, mas sua utilização foi interrompida em 1997, devido aos efeitos 

corrosivos apresentados (SMULDERS & GREER, 1998). 
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Nos países da União Européia, a utilização de ácidos orgânicos para 

descontaminação de carcaças bovinas não é admitida, permitindo-se apenas a 

lavagem com água potável. O emprego de métodos descontaminantes como 

irradiação, ácidos orgânicos, compostos alcalinos bem como águas hiperclorada e 

quente é admitido apenas em abatedouros de frangos e deve ser autorizado pelo 

Comitê Científico Veterinário (EU, 1996).  

No Brasil, a utilização de ácidos orgânicos na descontaminação de 

carcaças não é permitida (BRASIL, 1998). 

Vários são os fatores que limitam a eficácia dos ácidos orgânicos como 

inibidores microbianos em alimentos, dentre os quais se destacam os 

relacionados aos ácidos, ao tecido muscular, à microbiota da carne, à tecnologia 

de abate e à técnica de descontaminação (SMULDERS & GREER, 1998).  

O pKa da maioria dos ácidos orgânicos empregados na 

descontaminação de carcaças se encontra na faixa de 3 a 5. Assim, quanto 

menor o pH de um alimento, menor é a ocorrência de dissociação de moléculas e 

maior sua atividade antimicrobiana (ICMSF, 1980), sendo esta última atribuída 

tanto à diminuição do pH do produto para valores inferiores aos de crescimento 

dos microrganismos, quanto à ação de moléculas não-dissociadas.  

Alguns ácidos em estado não-dissociado são muito solúveis nas 

membranas celulares bacterianas, inibindo seu crescimento ao interferirem na 

permeabilidade celular, impedindo o transporte de substâncias e a fosforilação 

oxidativa do sistema transportador de elétrons. Além disso, as moléculas não-

dissociadas, ao penetrarem na célula, se dissociam e acidificam o meio, 

inativando enzimas e provocando a lise celular (SMULDERS & GREER, 1998). 

A ação dos ácidos orgânicos varia de acordo com a composição da 

carne. Em carcaças com menor cobertura de gordura, eles são absorvidos pelo 

tecido muscular e conjuntivo, o que reduz significantemente sua atividade 

antimicrobiana (SMULDERS & GREER, 1998). 

O ácido, ao reduzir o pH do meio, aumenta a fase lag do 

microrganismo sensível, podendo resultar em sua morte ou em injúria celular. A 

severidade da injúria celular bacteriana, que se reflete em sua capacidade de 

regeneração, é influenciada principalmente pela concentração do ácido e 

capacidade tamponante do alimento (SMULDERS et al., 1986). 



 22

Os ácidos orgânicos podem ser ineficazes quando de contaminação 

inicial elevada ou diante de microrganismos capazes de utilizá-los como fonte de 

carbono (ICMSF, 1980). Além disso, existe uma grande variedade de bactérias 

resistentes aos ácidos, dentre as quais os lactobacilos, as bactérias esporuladas, 

Salmonella, E. coli e L. monocytogenes são exemplos importantes de 

microrganismos ácido - resistentes (STOPFORTH et al., 2003). 

Segundo DORSA et al. (1997) e JAY (2005), os resultados 

controversos de estudos laboratoriais e a forma de aplicação de ácidos e/ou 

agentes antimicrobianos realizada nas indústrias é indicativa de extrapolação 

imprópria e emprego dos resultados científicos de forma inadequada, existindo a 

necessidade de condução de estudos comparativos adequados dos tratamentos 

com ácidos e da avaliação dos efeitos a longo prazo sobre a qualidade da carne e 

toxicidade, ainda desconhecidos atualmente. 

Os ácidos orgânicos não apresentam aceitação unânime pelos 

diferentes países, sendo a utilização de procedimentos de descontaminação 

bastante polêmica, principalmente pelos países da União Européia, cujas 

autoridades sanitárias não permitem a adoção de qualquer um desses processos 

ou métodos de descontaminação em carnes frescas, sendo permitido somente a 

utilização de água potável. No que se refere ao abate de frangos, o uso de 

tratamentos utilizando irradiação, ácidos orgânicos, compostos alcalinos, água 

hiperclorada, água quente ou vapor já foi cogitado (EU, 1996).  

Dentre os pontos considerados na avaliação da descontaminação de 

carcaças por ácidos orgânicos, geram preocupações o mecanismo de ação 

dessas substâncias, dentre outras propriedades, a aprovação como aditivo 

alimentar, os aspectos referentes à geração de resíduos no alimento, riscos de 

formação de compostos tóxicos, modificações na microbiota indígena da carne, 

impactos ambientais e riscos para segurança dos trabalhadores. 

O ácido acético e seus sais são extremamente eficazes como 

acidificantes e conservadores, sendo muito utilizados com este propósito. Em 

1957, DAKIN relatou que apenas os Acetobacter sp., alguns fungos, leveduras e 

bactérias láticas eram resistentes a esses compostos. A presença de 1-2% de 

ácido acético seria suficiente para eliminar e inibir os microrganismos da 
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superfície da carne, exceto quando de péssimas condições de abate, sendo 

possível a permanência de microrganismos ácido-tolerantes (ICMSF, 1980). 

O ácido acético é comumente utilizado em associação ao peróxido de 

hidrogênio, o que potencializa de forma acentuada a sua ação antimicrobiana e 

esporicida. Este composto é denominado de ácido peracético. Porém, acentuam-

se as características corrosivas e tóxicas dessas duas substâncias e o uso de 

peróxido de hidrogênio em alimentos foi proibido devido às suas características 

cancerígenas (van NETTEN et al., 1997).  

No Brasil, com a finalidade de detectar o uso de ácidos orgânicos como 

descontaminantes em cortes cárneos resfriados e avaliar possíveis alterações 

sobre as propriedades físicas da carne fresca, RAUECKER et al. (2005) 

avaliaram, no período de agosto a novembro de 2004, seis cortes cárneos 

embalados a vácuo, maturados e resfriados, produzidos por um Matadouro-

Frigorífico de grande porte que realiza comércio Internacional e se localiza no 

entorno de Goiânia-GO. A amostragem consistiu em três cortes de contra-filé, 

dois de fraldinha e um miolo de alcatra, adquiridos na rede varejista em Goiânia e 

devolvidos à indústria pelos consumidores. As amostras apresentavam odor 

ácido, semelhante a vinagre, descoloração superficial e alteração pronunciada na 

coloração interna dos cortes, que variava do vermelho escuro ao preto, intensa 

exsudação e pH variando de 4,2 a 5,1. Estas alterações são indicativas de 

desnaturação protéica na superfície das carnes e caracterizam, ainda, alterações 

mais severas como a oxidação da mioglobina.  

A exsudação intensa observada é decorrente de processos mais 

severos de desnaturação das proteínas sarcoplasmáticas, que por sua vez leva à 

redução da capacidade de retenção de água da carne. Este efeito sobre a 

desnaturação das proteínas pode ser devido à própria ação do pH, como de um 

efeito direto do ácido utilizado. De acordo com RAUECKER et al. (2005), apenas 

estas alterações sensoriais e de pH já são sugestivas da adição de ácidos 

orgânicos diretamente aos cortes, em virtude de sua natureza e severidade 

(SMULDERS et al., 1986). Deve-se ressaltar, ainda, que esta faixa de pH 

corresponde também aos valores em que a capacidade de retenção de água 

pelas proteínas sarcoplasmáticas é mínima, com conseqüente aumento da 

exsudação e umidade do produto (LAWRIE, 1966). 
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RAUECKER et al. (2005), realizaram testes para detecção de agentes 

antimicrobianos, através da avaliação da inibição do crescimento de uma cepa de 

referência de Bacillus cereus. Após a embebição de discos de papel de filtro no 

exsudato cárneo, estes foram dispostos em placas de Petri contendo ágar Baird 

Parker inoculado com uma suspensão correspondente à diluição de número cinco 

da escala de MacFarland. A incubação foi realizada a 37ºC/48h e a leitura 

consistiu na determinação dos diâmetros dos halos de inibição, tendo sido 

verificados halos com diâmetro médio de 30 mm em cinco amostras. Estas 

análises foram conclusivas quanto à demonstração da presença de substâncias 

antimicrobianas nos cortes cárneos analisados, o que implica em algumas 

complicações. Adicionalmente, ao se considerar que em carnes normais o pH 

mínimo é de 5,5, devido ao próprio valor do pH alcançado bloquear a atividade 

das enzimas glicolíticas responsáveis pelo abaixamento do pH no período “post 

mortem” (LAWRIE, 1966), os valores verificados só se justificam com base em 

acidificação artificial.  

Os efeitos bactericidas e bacteriostáticos do ácido lático são 

conhecidos desde a antiguidade, sendo a fermentação de alimentos uma das 

formas mais antigas de prevenção de deterioração (SMULDERS et al., 1986). Os 

ácidos acéticos e láticos não são capazes de promover reduções iniciais nos 

aeróbios totais maiores que os determinados apenas pela água. No entanto, o 

que se destaca são os efeitos antimicrobianos dos ácidos orgânicos até 21 dias 

após a aplicação por aspersão em cortes cárneos bovinos estocados sob 

anaerobiose. Esses efeitos em carnes embaladas a vácuo foram confirmados 

para E coli O157:H7, L. innocua e C. perfringens (DORSA et al., 1997). 

Uma das possíveis conseqüências da descontaminação de carcaças 

em indústrias cárneas é o impacto sobre a microbiota natural da carne. O 

aumento da umidade no interior da indústria, ocasionado pela emissão de 

aerossóis da solução descontaminante, possibilita a colonização e disseminação 

das bactérias que estavam presentes nas carcaças para a planta da indústria e 

equipamentos (HOOD & ZOTTOLA, 1997). 

É inevitável que ocorra mistura entre a solução descontaminante, 

contendo ácidos orgânicos, e o exsudato cárneo que escorre das carcaças. Com 

isso, microrganismos presentes na carcaça, e que foram removidos 
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mecanicamente pela ação da água, sofrem a atuação dos ácidos orgânicos, 

induzindo o aparecimento de microrganismos ácido–resistentes (SAMELIS et al. 

2001, 2002). Nessas condições, pode ocorrer o desenvolvimento de um biofilme 

composto por microrganismos que sofreram a ação dos ácidos orgânicos e se 

tornaram resistentes. A adaptação de E. coli O157:H7 ao meio ácido, com 

aumento de sua capacidade de sobrevivência, foi descrita em 1995 por Leyer, 

assim como cepas ácido-resistentes de L. monocytogenes, isoladas de carcaças 

bovinas submetidas a descontaminação (GAHAN, 1996). 

Há uma preocupação quanto à descontaminação com ácidos orgânicos 

poder resultar na emergência de patógenos que tenham se tornado tolerantes. O 

papel dos fatores ambientais que influenciam na sensibilidade e tolerância 

bacteriana aos ácidos também é bastante discutido (ROWBURY, 1995). 

Resultados de van NETTEN et al. (1997) mostraram que geralmente as 

enterobactérias mesofílicas são mais resistentes aos ácidos orgânicos, 

comparativamente a outros patógenos. 

A susceptibilidade de E. coli O157:H7 aos ácidos orgânicos em 

diferentes cortes cárneos utilizando ácidos em concentrações distintas e 

aplicação por diferentes métodos foi avaliada por vários autores. Independente do 

tipo de carne, das concentrações e dos ácidos utilizados, os resultados 

demonstraram eficácia limitada sobre o crescimento da bactéria, com reduções 

inferiores a um ciclo logarítmico de crescimento, excetuando-se os dados de 

CUTTER & SIRAGUSA (1994), que obtiveram reduções de um a dois ciclos ao 

utilizarem lavagem de carcaças em escala piloto. 

A resistência apresentada pela E. coli O157:H7 aos ácidos orgânicos 

pode ser atribuída, possivelmente, a algumas propriedades intrínsecas desta 

bactéria ou ao tipo de adesão aos tecidos cárneos (SMULDERS & GREER, 

1998). Sabe-se que bactérias aderidas são mais resistentes aos agentes 

sanitizantes e foi sugerido que a aderência da E. coli O157:H7 ocorra através de 

sua ligação ao colágeno, sendo este o mecanismo de aderência apresentado 

(FRATAMICO et al., 1996). Uma vez aderida, a enxaguagem com soluções 

diluídas de ácido não é eficiente para remover a bactéria ou reduzir os níveis de 

sobrevivência na superfície das carnes (SMULDERS & GREER, 1998). 
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A diversidade de dados disponíveis na literatura sobre a eficácia dos 

ácidos orgânicos na descontaminação e as divergências freqüentemente 

verificadas entre diferentes autores chamam atenção para os cuidados 

necessários durante tais interpretações e também para as extrapolações de 

resultados obtidos nas mais variáveis condições experimentais, devendo-se, 

inclusive, atentar para a utilização de controles apropriados nesses estudos. 

De uma forma geral, as bactérias psicrotróficas deteriorantes da carne, 

assim como os patógenos psicrotróficos nela presentes, são mais sensíveis aos 

ácidos orgânicos que os patógenos entéricos, devendo-se ressaltar que os 

lactobacilos usualmente apresentam maior resistência (OUATTARA et al., 1997; 

GEER & DILTS, 1995). 



3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

• Detectar E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de meias-carcaças quentes e 

resfriadas de bovinos abatidos em dois estabelecimentos de grande porte que 

realizam comércio internacional, através das técnicas bacteriológica 

convencional e de PCR, respectivamente.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar as freqüências de ocorrência de E. coli e E. coli 0157:H7 em 

superfície de meias-carcaças bovinas imediatamente após sua obtenção e 

após o resfriamento completo, através das técnicas bacteriológica 

convencional e de PCR, respectivamente; 

• Avaliar eficiência da técnica de PCR para detecção de E. coli 0157:H7 em 

amostras de superfície de meias-carcaças quentes e resfriadas pré-

enriquecidas em caldo não-seletivo e em amostras sem pré-enriquecimento; 

• Avaliar o efeito do pré-enriquecimento não-seletivo realizado em dois períodos 

de incubação sobre a eficiência do PCR para detecção de E. coli 0157:H7; 

• Avaliar a temperatura e pH imediatamente de meias-carcaças após sua 

obtenção e após o resfriamento completo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Estabelecimentos de abate e amostragem  
 

Para colheita das amostras foram selecionados dois matadouros-

frigoríficos de abate bovinos sob fiscalização do Serviço de Inspeção Federal 

(SIF), localizados no Município de Goiânia–GO. Como critérios, foram 

consideradas a localização (próxima à capital do Estado), a habilitação para 

diversos mercados exportadores, infra-estrutura em conformidade com a 

legislação sanitária e realização dos procedimentos técnicos segundo o 

Regulamento de Inspeção Industrial e sanitária de Produtos de Origem Animal – 

RIISPOA (BRASIL, 1997). Com base nestas condições, foram escolhidos dois 

matadouros-frigoríficos, o “A” que abate cerca de 1.400 animais por dia, e o “B”, 

com capacidade máxima diária de abate de 800 bovinos e velocidades médias de 

abate de 100 animais/hora e 100/120 animais/hora, nos Matadouros-Frigoríficos 

“A” e “B”, respectivamente.  

As amostras foram colhidas no período de Junho a setembro de 2004, 

tendo sido estabelecidos dois grupos experimentais, um composto por meias-

carcaças quentes, cujas amostras eram colhidas após a lavagem final, e o outro 

por meias-carcaças resfriadas, em que as mesmas eram colhidas após o 

resfriamento completo por aproximadamente 24 horas em câmaras frias com 

temperatura entre –2 e 2ºC. Semanalmente, foram colhidas amostras de cinco 

meias-carcaças em cada grupo. A partir da décima primeira semana, dobrou-se o 

número de meias-carcaças, tendo, ao final das 13 semanas, igual número de 

repetições e um total de 80 amostras por estabelecimento.  

As meias-carcaças foram escolhidas aleatoriamente na sala de 

matança, sem distinção de sexo, idade ou raça e foram identificadas com 

marcadores numéricos. No dia seguinte, após o resfriamento, eram realizados 

novos esfregaços para colheita de amostras. Cada repetição teve intervalo médio 

de uma semana, sendo sete repetições em uma indústria e seis na outra. O dia 

da semana em que as amostras eram colhidas variava, para que os 

estabelecimentos não tivessem conhecimento antecipado da data. A identificação 
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das meias-carcaças foi realizada com marcadores numerados, afixados ao 

membro anterior da meia-carcaça direita.  

O método de amostragem baseou-se nas determinações do Jornal 

Oficial das Comunidades européias (2001), com algumas adaptações, tendo sido 

selecionados como pontos o coxão, dorso e pescoço. Foi realizado um “pool” 

destes três pontos, utilizando-se a mesma esponja para colheita. A área de 

superfície amostrada foi de 100 cm2 por ponto, utilizando-se moldes de papelão 

esterilizados para delimitar os locais, tendo sido selecionadas áreas adjacentes às 

de colheita nas meias-carcaças quentes quando da colheita nas resfriadas.  Foi 

adotado o método não-destrutivo para a colheita das amostras, com a utilização 

de esponjas previamente esterilizadas e acondicionadas em sacos “stomacher” 

contendo 30 mL de solução salina peptonada a 0,1 %.  

No momento da colheita, eram anotados os dados referentes à origem 

do animal, sexo, raça, lote, número dos marcadores da carcaça, data de colheita, 

câmara fria de destino. Neste momento também foram determinados a 

temperatura e pH das meias-carcaças no interior do músculo Longissimus dorsi, 

estes últimos colhidos após a lavagem das mesmas e após o completo 

resfriamento. As amostras foram acondicionadas em caixas isotérmicas contendo 

gelo picado e imediatamente conduzidas ao Centro de Pesquisa em Alimentos 

(CPA) da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás 

(CPA/EV/UFG), onde foram processadas. 

 

4.2 Isolamento e identificação de E. coli pela técnica bacteriológica 
convencional 

 

O isolamento e identificação de E. coli foram realizados conforme 

proposto em BRASIL (1991-1992), ressaltando-se que, para o pré-enriquecimento 

não-seletivo em solução salina peptonada tamponada a 1%, foi utilizada uma 

alíquota de 10 mL da amostra ressuspendida em 30 mL de solução salina 

peptonada a 0,1%, e 90 mL do caldo, seguindo-se homogeneização e incubação 

a 37ºC/18h.  

De seis a oito colônias suspeitas de E.coli no ágar EMB eram 
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inoculadas nos ágares TSI e Casoy inclinado e incubadas a 37ºC/24h para 

realização dos testes de triagem e a confirmação bioquímica foi realizada pelos 

testes de produção de indol, Vermelho de Metila (VM), Vogues-Proskauer (VP), 

utilização do citrato e motilidade (BRASIL, 1991-1992). As amostras com perfil 

bioquímico compatível com E.coli foram encaminhadas à FIOCRUZ para tipagem 

sorológica (EDWARDS & EWING, 1972). 

O estoque das culturas de E. coli foi realizado após certificação da 

pureza das culturas, sendo as mesmas repicadas em Caldo Luria-Bertani (LB) e 

incubadas a 37ºC/24h. Então, 600 µL da cultura eram adicionados a 600 µL de 

glicerol e uma vez homogeneizados, foram armazenados a -20ºC. 

 

4.3 PCR 

 
4.3.1 Extração do DNA genômico 

 

Para a técnica de PCR, as amostras de superfície de meias-carcaças 

bovinas foram submetidas a dois procedimentos de preparo para extração do 

DNA genômico: 

• Extração direta de DNA genômico: DNA genômico foi extraído diretamente 

das amostras, sem adoção da etapa de pré-enriquecimento; 

• Extração de DNA genômico das amostras pré-enriquecidas em caldo 
não-seletivo: pré-enriquecimento não seletivo em solução salina peptonada 

tamponada a 1% durante 4 e 18h/37°C. 

As amostras pré-enriquecidas em solução salina peptonada tamponada 

a 1% a 37°C/4h foram identificadas como meias-carcaças quentes e resfriadas 1 

(Q1 e F1) e as pré-enriquecidas a 37°C/18h como meias-carcaças quentes e 

resfriadas 2 (Q2 e F2).  

A extração do DNA genômico foi realizada em conformidade com a 

metodologia proposta por AUSUBEL et al. (1997). As amostras foram 

centrifugadas a 10.000 rpm/10min e o sobrenadante foi cuidadosamente 

eliminado e o sedimento foi ressuspendido em 567 µL de tampão Tris-EDTA (TE) 

(10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8,0) para extração. O “pellet”, após secagem à 
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temperatura ambiente, foi ressuspendido em 100 µL de tampão TE (pH 8,0) e a 

solução estocada em freezer a -20°C, para processamento posterior. 

Como controle positivo de reação foi utilizada uma cepa de referência 

de E. coli O157:H7. Após incubação em caldo LB a 37ºC/24h, foi feito 

plaqueamento em ágar MacConkey, com incubação a 37ºC/24 h. Após este 

período, uma colônia característica foi cultivada em 5mL de caldo Luria-Bertani 

(caldo LB) e incubada nas mesmas condições. Em seguida, este volume foi 

centrifugado a 10.000 rpm/10 min. e a o DNA extraído (AUSUBEL, et al., 1997). 

Como controles negativos, foram utilizados DNAs de E. coli 

pertencentes a outros sorovares e uma cepa de Aeromonas hidrophyla foi incluída 

como representante de outro gênero, dada a elevada similaridade genética com 

E. coli. As culturas em estoque foram tratadas da mesma forma que a cepa 

utilizada como controle positivo. 

Objetivando a avaliação da integridade, 2 µL da solução de DNA de 

cada amostra, 5µL do corante stop mix e 5µL do tampão TE. Após o preparo das 

soluções do DNA cromossômico e do padrão de peso molecualr (λ-DNA/hind III), 

fez-se a eletroforese em gel de agarose a 0,8% em tampão TBE 0,5 (pH 8,0), com 

corrida de aproximadamente 1h/80 volts (V), após alinhamento a 100/10 min. 

Foram utilizados para amplificação apenas DNAs visualizados como faixas 

compactas na parte superior do gel.  

 

4.3.2 Reação de PCR 
 

Foi utilizado o par de oligonucleotídeos para E. coli O157:H7, cujas 

seqüências são 5’ AAGCTCCGTGTGCCTGAA ‘3 e 5’ 

GTAGGGAAGCGAACAGAG ’3 (WANG et al., 1997). Este par amplifica um 

fragmento de 361 pares de base (pb) do DNA de E. coli O157:H7, sendo o gene 

hlyA o gene-alvo. Os QUADROS 1 e 2 contêm a composição das misturas de 

reação e as condições de realização do PCR. 

As soluções amplificadas foram submetidas à eletroforese horizontal 

em gel de agarose 1.0% em tampão TBE (0,5 X) contendo 1 µg m1¯¹ de brometo 

de etídeo (10mg/ml), descorados em água destilada e posteriormente 
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visualizados em transluminador de luz UV (254 nm) e fotografados em máquina 

Digital (NOKIA 5.1). 
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QUADRO 1 - Mistura das reações de PCR para E. coli O157:H7 e concentrações 

finais dos reagentes.  

 

Reagentes Concentração por reação 

Solução de DNA 100 ng/µM 

Oligonucleotídeos (primer 1) 0,25µM 1-1 

Oligonucleotídeos (primer 2) 0,25µM 1-1 

DNTP 0,25µM 1-1 

Taq DNA Polimerase 2,5 U 

Áqua mili-Q 40µ 

Volume Total 50µL 

 
QUADRO 2 - Condições da reação de PCR para E. coli O157:H7. 
 

PROTOCOLO 

Referência WANG et al. (1997) 

Amplicom 361 pb 

Desnaturação inicial 94ºC/15seg 

Ciclos 35 

Desnaturação 94ºC/3seg 

Anelamento 50ºC/10seg 

Extensão 74ºC/34seg 

Extensão Final 45ºC/2seg 

Gel de Agarose 1% 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Temperatura e pH das meias-carcaças quentes e resfriadas 

 

Considerando a importância da temperatura e pH para sobrevivência e 

crescimento de E. coli na carne, assim como a influência que o pH post mortem 
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exerce sobre a qualidade da carne, afetando suas principais propriedades físicas 

como maciez, cor, capacidade de retenção de água, bem como sua conservação, 

foram aferidos, no músculo L. dorsi, as temperaturas e pH das meias-carcaças 

bovinas quentes e resfriadas.  

Na Tabela 1 estão apresentados as médias aritméticas e desvios 

padrões das temperaturas e pHs, determinados na décima primeira vértebra 

lombar, antes e após o resfriamento das meias-carcaças, enquanto que nos 

Quadros 3 e 4 podem ser verificados os valores obtidos segundo as amostras e 

os estabelecimentos de abate.  

As temperaturas variaram de 30,1ºC a 40,3ºC nas meias-carcaças 

quentes do Matadouro-Frigorífico A e de 0,4ºC a 3,2ºC nas resfriadas, enquanto 

que, nas do Matadouro-Frigorífico B estes valores variaram de 31,1ºC a 39,8ºC 

nas quentes e de 0,1ºC a 1,4ºC nas resfriadas (Quadros 3 e 4).  

 

TABELA 1 - Médias aritméticas e desvios padrões das temperaturas e pH de 

meias-carcaças quentes e resfriadas de bovinos abatidos sob 

Inspeção Federal, segundo o estabelecimento. Goiânia, 2005. 

 

Amostra meia-carcaça quente meia-carcaça resfriada 

 Temperatur
a (ºC) 

pH Temperatur
a (ºC) 

pH 

média aritmética (A) 34,97 6,55 0,90 5,69 
Desvio padrão (A) 3,33 0,42 0,64 0,17 
média aritmética (B) 35,19 6,66 0,59 5,72 
Desvio padrão (B) 2,31 0,23 0,29 0,28 
média aritmética (A+B) 35,07 6,60 0,78 5,70 
Desvio padrão (A+B) 2,89 0,35 0,55 0,22 

A: Matadouro-Frigorífico A; B: Matadouro-Frigorífico B. 
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QUADRO–3 Temperatura e pH de meias-carcaças quentes e resfriadas de 

bovinos abatidos no Matadouro-Frigorífico “A”. Goiânia, 2005. 
 

AMOSTRA MEIA-CARCAÇA QUENTE MEIA-CARCAÇA RESFRIADA

 TEMPERATURA 

(ºC) 
pH TEMPERATURA 

(ºC) 
p

11 33,6 6,80 1,3 5

12 37,8 6,70 1,2 5

13 30,6 6,90 1,6 5

14 29,2 6,90 0,4 5

15 24,8 6,70 0,8 5

16 34,3 6,48 0,4 5

17 32,4 6,74 0,7 5

18 34,0 6,25 0,6 5

19 31,2 6,55 0,8 5

20 30,1 6,55 0,6 5

26 32,4 6,70 1,1 5

27 38,5 6,45 1,0 6

28 36,4 6,57 0,8 5

29 33,5 6,44 0,7 5

30 36,4 6,56 0,5 5

36 33,4 6,61 2,6 5

37 34,1 6,39 2,8 5

38 32,6 5,90 3,2 5

39 36,8 6,48 2,1 5

40 40,3 6,53 1,7 5

46 39,6 6,90 0,7 5

47 36,8 6,99 0,5 5

48 36,6 6,35 0,6 5

49 38,0 6,55 1,0 5

50 37,3 6,83 0,7 5

61 36,3 6,86 0,6 5

62 34,9 7,30 0,5 5

63 38,2 7,14 0,6 5

64 38,6 6,93 0,6 5
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65 34,7 7,15 0,6 5

66 39,6 6,57 0,8 5

67 37,2 6,83 0,6 5

68 39,8 6,66 0,6 6

69 36,4 6,39 0,5 5

70 39,1 6,75 0,8 5

71 36,1 5,40 0,5 5

72 36.2 5,60 0,8 5

73 35,2 5,70 0,6 5

74 32.0 5,70 0,6 5

75 31.6 5,80 0,6 5

76 33,8 6,90 0,6 5

77 31,0 6,55 0,5 5

78 32,8 6,30 0,5 5

79 31,7 7,10 0,5 5

80 32,6 6,50 0,5 5
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QUADRO–4 Temperatura e pH de meias-carcaças quentes e resfriadas de 

bovinos abatidos no Matadouro-Frigorífico “B”. Goiânia, 2005. 

 

AMOSTRA MEIA-CARCAÇA QUENTE MEIA-CARCAÇA RESFRIADA

 TEMPERATURA 

(ºC) 
PH TEMPERATURA 

(ºC) 
P

1. 39,8 6.61 0,1 5

2 38,6 6,40 0.3 5

3 38,4 6,90 0,3 5

4 39,6 6,98 0.3 5

5 34,3 6,73 0.1 5

6 33,1 6,80 0,7 5

7 34,2 6,60 1.2 5

8 33,6 6,96 1.4 5

9 37,7 6,94 1.7 5

10 32,2 6,70 2.1 5

21 31,8 7,00 0,9 5

22 35,0 6,60 1,0 5

23 31,7 6,70 1,3 5

24 34,3 6,60 1,4 6

25 35,5 6,50 1,0 5

31 35,7 6,10 0,5 5

32 33,2 6,60 0,6 5

33 31,6 6,96 0,5 6

34 31,1 6,74 0,5 5

35 33,2 6,70 0,6 5

41 36,8 6,86 0,3 6

42 37,0 6,85 0,6 6

43 35,7 6,65 0,5 5

44 34 6,94 0,4 5

45 38,2 6,79 0,4 6

51 35,7 6,32 0,5 5

52 35,1 6,26 0,6 5

53 33 6,37 0,4 5
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54 37,7 6,46 0,5 6

55 35,4 6,42 0,5 6

56 34,5 6,46 0,6 5

57 35,7 6,60 0,5 5

58 36,7 6,56 0,5 5

59 35,6 6,55 0,4 5

60 36,0 6,70 0,5 6
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A média aritmética das temperaturas nas meias-carcaças quentes foi de 35,0ºC, 

tendo sido verificadas nas amostras dos Matadouros-Frigoríficos A e B médias de 

34,9ºC e 35,1ºC, respectivamente (Quadro 3). 

As temperaturas médias das meias-carcaças quentes dos dois estabelecimentos 

podem ser consideradas baixas e são discrepantes quando se consideram os 

aspectos inerentes à conversão do músculo em carne, uma vez que, 

imediatamente após a sangria, a tendência da temperatura muscular é de 

aumentar devido à intensificação do metabolismo (Lawrie, 1966). Estes valores 

teoricamente poderiam ser atribuídos a erros de determinação ou ao abate de 

animais com hipotermia, fato difícil de considerar uma vez que esta ultima é uma 

condição que impede o abate. Por outro lado, por se tratar de meias-carcaças 

obtidas para exportação, erros de tomada de temperatura, inclusive nas meias-

carcaças resfriadas, seriam improváveis de ocorrer devido ao rígido controle 

exigido, devendo-se considerar que o controle das temperaturas, nas câmaras 

frias, é feito pelo SIF, que controla e registra a temperatura da câmara de 

maturação, horário de entrada e de liberação das carcaças (BRASIL, 1998).  

Considerando os valores de pH obtidos nas meias-carcaças do Matadouro-

Frigorífico A, pode-se observar que, nas quentes, variaram de 5,4 a 7,3, enquanto 

que nas resfriadas de 5,4 a 6,2. Por outro lado, os do Matadouro-Frigorífico B, 

variaram de 6,1 a 7,0 nas quentes e de 5,0 a 6,42 nas resfriadas (Quadros 3 e 4). 

As médias aritméticas dos pH foram de 6,55 e 6,66 no total de meias-carcaças 

quentes e resfriadas nos dois estabelecimentos, respectivamente. Nas 45 meias-

carcaças do Matadouro-Frigorífico A, as médias foram 6,55 nas quentes e 5,69 

nas resfriadas, enquanto que as do Matadouro-Frigorífico B apresentaram médias 

de 6,66 nas quentes e 5,72 nas resfriadas (Tabela 1).  

Ao serem considerados os resultados de pH nas meias-carcaças resfriadas, no 

Matadouro-Frigorífico A (Quadro 4) foram observadas duas amostras com pH 

igual ou superior a 5,9, quatro com pH<5,5, 10 com pH entre 5,5 e 5,6. Em 27 

foram obtidos pHs entre 5,6 e 5,8, que são os valores referidos como pHs ideais 

para carnes bovinas resfriadas (Lawrie, 1966). Quanto ao Matadouro-Frigorífico 

B, em oito meias-carcaças resfriadas foram obtidos pHs iguais ou superiores a 

6,0, ressaltando-se a ocorrência de uma com pH=6,42 e de cinco com valores 
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inferiores a 5,5; valores de pH entre 5,6 e 5,8 foram verificados em 13 amostras, 

sendo sete com valores entre 5,5 e 5,6 (Quadro 4). 

Uma vez que todas as meias-carcaças incluídas no presente estudo eram 

destinadas ao comércio internacional, é importante destacar a ocorrência pHs>5,9 

e de valores igual ou inferiores a 5,5 nos dois estabelecimentos. Deve ser 

considerado que o valor de pH=5,9 corresponde ao limite máximo admitido na 

exportação de carnes frescas, em particular para paises da União Européia, 

conforme consta da CIRCULAR Nº192/98/DCI/DIPOA, que trata da exportação de 

carne bovina brasileira para a União Européia (BRASIL, 1998).  

Esta Circular é uma Instrução relativa ao controle sistemático, desde a obtenção à 

expedição, que determina que após o resfriamento, 24 horas após o abate, o pH 

das meias-carcaças deve ser medido, fazendo-se a seleção para a desossa 

(Documento Oficial obrigatório – Controle de pH – Documento Nº10). O controle 

do pH é realizado em todas as meias-carcaças e o registro é feito no MAPA DE 

REGISTRO DE pH EM MEIAS-CARCAÇAS, que é um documento oficial e de 

emissão obrigatória, que deve ser preenchido pelo SIF com os resultados de pH. 

Segundo a legislação específica (BRASIL, 1998), somente os quartos com pH até 

5,9 são liberados para a desossa e que o SIF desclassificará aquelas com pH 

acima de 5,9, o que é feito através da retirada da fita colorida.  

Por outro lado, de acordo com a legislação brasileira para comércio interno, 

conforme consta dos Métodos Analíticos para controle de Produtos de Origem 

Animal e seus Ingredientes – Métodos Físico-Químicos, pHs variando de 5,8 a 6,2 

referem-se a “carne boa para consumo”, ressaltando-se que pHs iguais ou 

superiores a 6,2 implicam em carnes para consumo imediato, e estabelece 

também o pH=6,4 como limite crítico, acima do qual a carne é considerada 

imprópria para consumo. Igualmente considera como impróprio para consumo o 

pH<5,5 em carnes bovinas frescas (Brasil, 1998). 

Pardi et al. (2001) consideram que nos bovinos recentemente abatidos o pH 

médio deve variar entre 6,5 a 6,8, atingindo, às vezes, até 7,2 e depois decresce 

até alcançar valores finais de 5,6 a 5,8 ao fim de 48 horas. 

Também foram observados valores de pH inferiores aos preconizados para 

meias-carcaças resfriadas, sendo que em quatro amostras positivas para E. coli 

O157:H7, os valores de pH eram inferiores a 5,6. Curiosamente, das 10 amostras 



 41

de meias-carcaças quentes e resfriadas positivas para E. coli O157:H7, seis 

apresentavam pH abaixo do esperado e quatro meias-carcaças quentes estavam 

com pH<6,5 logo após o abate.  

Os resultados de pH inferiores aos valores preconizados para meias-carcaças 

quentes e resfriadas, observados no presente trabalho, sugerem que as estas 

tenham sido submetidas a algum processo de descontaminação, provavelmente 

com ácidos orgânicos, em momentos diferenciados segundo o Matadouro-

frigorifico. Estes indícios encontram respaldo nos resultados descritos por 

Rauecker et al (2005), que constataram a descontaminação com ácido orgânico 

em cortes cárneos de um dos estabelecimentos de procedência das amostras 

aqui analisadas, o Matadouro-Frigorifico B. 

É importante ressaltar que os elevados valores de pHs (pH>6,1) verificados em 

grande número das meias-carcaças analisadas indicam já a ocorrência de 

deterioração incipiente, conforme a legislação em vigor interpreta e confere as 

destinações das carnes em função de seu pH. Tais valores, observados nas 

meias-carcaças resfriadas (pH>6,0) sugerem a ocorrência de falhas higiênicas no 

processo de abate. O aumento nos níveis de contaminação bacteriana inicial 

permite a produção de metabólitos suficientes para promover a elevação do pH 

nas primeiras 24 horas após a sangria. Estes aspectos seriam mascarados pelo 

tratamento com ácidos, uma vez que estes possuem capacidade para inativar a 

microbiota deteriorante clássica da carne fresca.  

Ao analisar as mesmas amostras do presente trabalho quanto aos 

microrganismos indicadores de diferentes grupos, FRANÇA Filho (2005) obteve 

quase que apenas resultados estimativos em suas enumerações, o que levou o 

autor a concluir que os níveis de contaminação inicial eram muito reduzidos. No 

entanto, a análise dos resultados obtidos pelo autor, em associação aos 

resultados de pH das meias-carcaças aqui descritos, indica a presença de uma 

elevada contaminação inicial e a possibilidade da adoção de tratamentos 

descontaminantes pela indústria, uma vez que os resultados são incompatíveis 

quando tratados em conjunto, já que não seria possível obter carnes com pHs 

assim elevados e com carga microbiana tão reduzida, conforme constatado pelo 

autor em suas análises, que consistiram, em sua maioria, de procedimentos 

envolvendo plaqueamento direto. Estes resultados contrastam com a própria 
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freqüência de ocorrência de E. coli verificada no presente trabalho e com os 

resultados do NMP de E. coli obtidos pelo autor, os quais indicam claramente a 

necessidade do pré-enriquecimento para a recuperação de E. coli nas meias-

carcaças aqui analisadas. 

Os resultados obtidos no presente trabalho são preocupantes, pois os efeitos 

exercidos por essas substâncias sobre a microbiota natural da carne e o 

conseqüente favorecimento e seleção de microrganismos resistentes, como é o 

caso de alguns gêneros pertencentes à família Enterobacteriaceae, bactérias 

ácido-láticas e as esporuladas encontram-se devidamente comprovados, 

ressaltando-se que o emprego de ácidos orgânicos na indústria cárnea poderá 

levar ao desenvolvimento de cepas extremamente patogênicas e ácido-tolerantes, 

como já descrito para E. coli O157:H7 e Salmonella. 

Os resultados obtidos sugerem que estas meias-carcaças possam ter sido 

descontaminadas por soluções ácidas na sala de matança e/ou na câmara-fria, 

dependendo do estabelecimento de abate. Sabe-se que a presença dessas 

soluções na superfície das meias-carcaças provoca alterações na microbiota 

indígena, ocorrendo sua diminuição ou mesmo a eliminação das bactérias 

deteriorantes que normalmente estão presentes em maiores quantidades e são 

sensíveis à acidez. Como conseqüência, ocorreria aumento das populações de 

bactérias ácido-resistentes, sendo que E.coli apresenta ácido-resistência à 

maioria dos ácidos orgânicos utilizados em abatedouros para limpeza e 

higienização de instalações e equipamentos. 

Além dos aspectos anteriores, algumas substâncias são altamente corrosivas, 

como o ácido peracético, aqui cogitado como substância utilizada (RAUECKER et 

al., 2005), sendo também explosivo. Assim, seu uso coloca em risco a saúde dos 

funcionários da indústria, devido ao contato e manipulação da substância, e 

expõe os consumidores a perigos em potencial, tanto do ponto de vista químico, 

quanto do microbiológico, o que representa um risco de extrema severidade para 

a Saúde Pública. Outro aspecto a considerar é o fato da descontaminação da 

carne fresca poder mascarar as condições higiênicas do abate e a qualidade 

microbiológica da carne, bem como favorecer o predomínio de patógenos uma 

vez que, ao eliminar a microbiota indígena da carne, há comprometimento do 

papel da competição exercida por essa microbiota. Outro aspecto a considerar é o 
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fato de que esta constitui uma prática ilegal no país, uma vez que a legislação 

brasileira proíbe a descontaminação de carnes frescas com qualquer tipo de 

substância.  

 

 

   Isolamento e identificação de E.coli  

 

Nas Tabelas 2, 4, 5 e 6 pode-se observar a distribuição de E. coli nas meias-

carcaças dos dois estabelecimentos de abate.  

Na Tabela 2 observa-se os resultados de amostras positivas para E.coli pelas 

técnicas de bacteriologia convencional, pré-enriquecimento a 37º C por quatro 

horas, plaqueamento direto e Número Mais Provável (NMP). Para o bacteriológico 

convencional observa-se que do total da amostragem, 28 (35,00%) foram 

positivas, considerando que as seguintes amostras foram detectadas 

simultaneamente antes e após o resfriamento; 17, 18, 19, 72, 41, 44 e 53. Nota-se 

que nas meias-carcaças quentes do Matadouro-Frigorífico A foram obtidas dez 

(22,20%) positivas e nas resfriadas 13 (28,80%), enquanto que no Matadouro-

Frigorífico B foram detectadas quatro (11,40%) e oito (22,80%) meias-carcaças 

quentes e resfriadas foram positivas, respectivamente. 

Os resultados para o pré-enriquecimento a 37ºC/4h revelam apenas três (6,70%) 

amostras positivas nas carcaças resfriadas do Matadouro-Frigorífico A, para o 

plaqueamento direto observa-se o total de quatro (5,0%) amostras positivas, 

sendo uma positiva oriunda carcaça quente do Matadouro-Frigorífico A e três 

amostras oriundas de carcaças resfriadas, no qual, duas eram do Matadouro-

Frigorífico B e uma do Matadouro-Frigorífico B. Para o NMP verifica-se o total de 

16 (22,5%) positivas, sendo que duas amostras (16 e 19) foram positivas 

simultaneamente antes e após o resfriamento, nota-se que 12 (15,0%) amostras 

foram oriundas de carcaças resfriadas e seis de carcaças quentes nos dois 

Matadouros-Frigoríficos. 

Analisando os dados da Tabela 2 e dos Quadros 5 e 6, percebe-se que o 

Matadouro-Frigorífico A apresentou maior número de meias-carcaças positivas 

que o B, de uma maneira geral. No Matadouro-Frigorífico A, as células, ao 

passarem por um pré-enriquecimento não-seletivo, aumentaram em número como 
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era esperado, passando-se de um percentual de positividade de 6,66%, quando 

não pré-enriquecidas nas meias-carcaças quentes e resfriadas, para 20% após 

incubação a 37ºC/18h, provavelmente devido às células injuriadas terem sido 

revigoradas durante o cultivo.  

Além disso, pode ter havido um aumento do número de células que estavam 

presentes em pequena quantidade inicialmente, o que dificultaria o isolamento 

pela técnica bacteriológica ou pelos outros procedimentos (ICMSF, 1980). No 

Matadouro-Frigorífico B este fato pode ser melhor observado, pois no tempo zero 

as amostras de meias-carcaças quentes e resfriadas foram negativas e três 

positivas foram detectadas após 18h de incubação. Novamente, percebe-se que 

no Matadouro-Frigorífico A houve um aumento no número de meias-carcaças 

positivas após o resfriamento, enquanto que no B notou-se a redução do número 

de meias-meias-carcaças positivas após este período, como observado com os 

resultados obtidos sem o uso do pré-enriquecimento, já relatados neste trabalho. 

 

 

 

TABELA-2 Distribuição de E. coli em superfície de meias-carcaças quentes e 

resfriadas de bovinos, segundo os métodos bacteriológicos e os estabelecimentos 

de abate. Goiânia, 2005. 

 

 
Bacteriológico 

convencional 

Pré-

enriquecimento 

(37°C/4h) 

Plaqueamen

to direto 
NMP1 

Meias carcaças quentes positivas 

 N. % N. % N. % N. % 

frigorífico a 10/45 22,20 0/45 0,00 0/45 0,00 
03/4

5 
6,66 

frigorífico b 04/35 11,40 0/35 0,00 
01/3

5 
2,85 

03/3

5 
8,60 

sub total i 14/80 17,50 0/80 0,00 
01/8

0 
1,25 

06/3

5 

17,1

4 
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Meias carcaças resfriadas positivas 

 N. % N. % N. % N. % 

frigorífico a 13/45 28,80 03/45 6,70 
01/4

5 
2,22 

09/4

52 

20,0

0 

frigorífico b 08/35 22,80 0/35 0,00 
02/3

5 
5,71 

03/3

5 
8,60 

sub total ii 21/80 26,25 03/80 3,75 
03/8

0 
3,75 

12/8

0 

15,0

0 

TOTAL 

(subtotal I + 

II) 

28/80

2 
35,00 03/80 3,75 

04/8

0 
5,00 

16/8

02 

22,5

0 

1FRANÇA FILHO (2005); 2amostras positivas detectadas simultaneamente antes 

e após o resfriamento. 

 

A Tabela 3 apresenta a caracterização sorológica das cepas, sendo 139 isoladas 

de meias-carcaças do Matadouro-Frigorífico A e 21 do B. As diferenças quanto ao 

número de cepas encaminhadas para tipificação deveu-se ao maior número de 

colônias suspeitas que cresceram no Agar EMB e ao número de amostras 

positivas detectadas em cada estabelecimento. No total, apenas 38 cepas 

puderam ser sorotipadas, pois as demais apresentavam-se rugosas. Foram 

verificadas 37 não-aglutinantes para os antissoros EPEC/EIEC e uma E. coli O25.  

 

TABELA-3  Caracterização sorológica de E. coli isoladas de superfície de meias-

carcaças quentes e resfriadas de bovinos, segundo o estabelecimento de abate. 

Goiânia, 2005. 

 

Matadouro-Frigorífico A 

 meia-carcaça quente meia-carcaça 

resfriada 

 N. % N. % 

Não aglutinante (antissoros 

EPEC/EIEC) 

04/139 2,87 32/139 23,02 
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E. coli 025 0/139 0,0 01/139 0,71 

Matadouro-Frigorífico B 

 meia-carcaça quente meia-carcaça 

resfriada 

 N. % N. % 

Não aglutinante (antissoros 

EPEC/EIEC) 

0/21 0,0 01/21 4,76 
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QUADRO-5 Distribuição de E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de meias-

carcaças quentes e resfriadas de bovinos, segundo os estabelecimentos de abate 

e os procedimentos de detecção. Goiânia, 2005. 

 

Meia-carcaça quente
(E. coli ) E. coli O157:H7

 
convencional 

pré-

enriquecime

nto

Plaqueamen

to direto 
NMP 

pré-

enriqueci

mento

Extraçã

o 

diretaMatadour

o-

Frigorífic

o A 

10 - - 03 04 - 

Matadour

o-

Frigorífic

o B 

04 - 01 03 - 02 

total 14 - 01 06 04 02 

 Meia-carcaça resfriada 

Matadour

o-

Frigorífic

o A 

13 03 03 09 02 01 

Matadour

o-

Frigorífic

o B 

08 - 01 03 - 01 

total 21 03 04 12 02 02 
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QUADRO-6  Distribuição de E. coli em superfície de meias-carcaças quentes e 

resfriadas de bovinos, segundo o estabelecimento de abate e os procedimentos 

bacteriológicos. Goiânia, 2005. 

FRIGORÍFICO A
Amostra Plaqueamento Pré- Bacteriológico NMP  FILHO, 

11F - - + -
12F - - - + 
16F* - - - + 
17F** - + + - 
18F** + + + + 
19F*** - + + + 
27F + - - + 

ç

re
sf

ria
da

s

28F + - - + 
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29F - - - + 
37F - - + - 
40F - - + - 
48F - - + + 
61F - - + - 
63F - - + - 
64F - - + - 
66F - - + - 
70F - - - + 
72F** - - + - 

 

80F - - + - 
TOTAL 3 3 13 9

16Q* - - - +
17Q* - - + + 
18Q* - - + - 
19Q* - - + + 
39Q - - + - 
49Q - - + - 
65Q - - + - 
71Q - - + - 
72Q* - - + - 
73Q - - + - 

m
ei

as
-c

ar
ca

ça
s 

qu
en

te
s 

77Q - - + - 
TOTAL 0 0 10 3
FRIGORÍFICO B

8F - - - + 
10F - - - + 
41F** - - + - 
42F - - + - 
43F - - + - 
44F** - - + - 
45F - - + - 
52F - - + - 
53F** - - + - 

m
ei

as
-c

ar
ca

ça
s 

re
sf

ria
da

s 

55F - - + + 
TOTAL 0 0 8 3

41Q** - - + -
44Q** - - + - 
51Q - - - + 
52Q - - - + 
53Q** - - + + 
57Q - - + - 

ca
rc

aç
as

 

59Q + - - - 
TOTAL 1 0 4 3
TOTAL 4 3 35 18
Total (+) 4 3 28** 16***

*meias-carcaças quentes e resfriadas positivas no NMP; **positiva 

simultaneamente no bacteriológico convencional; ***positiva simultaneamente no 

bacteriológico convencional e NMP. 
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QUADRO-7 Distribuição de E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de meias-

carcaças quentes e resfriadas de bovinos, segundo o estabelecimento de abate e 

os procedimentos de detecção. Goiânia, 2005. 

E. coli (Bacteriológico) E. coli O157:H7 (pcr) Amostra 
Plaqueamento convenciona Extração pré-enriquecimento 

11F - + - -
17F - + - -
18F + + - -
19F - + - -
27F + - - -
28F + - - -
37F - + - -
38F - - - +
40F* - + - -
48F - + - -
61F - + - -
63F - + - -
64F - + - -
66F - + - -
72F** - - + -
75F - + - -
77F - - - +

m
ei

as
-c

ar
ca

ça
s 

re
sf

ria
da

s 

80F - + - -
TOTAL 3 13 1 2

14Q - - +
17Q - + - -
18Q - + - -
19Q - + - +
39Q - + - -
49Q - + - -
65Q - + - -
71Q - + - -
72Q - + - +
73Q - + - -
76Q - - - +

m
ei

as
-c

ar
ca

ça
s 

qu
en

te
s 

77Q - + - -
TOTAL 0 10 1 4

 3F - - + -
11F - + - -
42F - + - -
43F - + - -
44F - + - -
45F - + - -
52F - + - -
53F - + - -

m
ei

as
-c

ar
ca

ça
s 

re
sf

ria
da

s 

55F - + - -
TOTAL 0 8 1 0 

1Q - - + -
7Q - - + -
41Q - + - -
44Q - + - -
53Q - + - -
57Q - + - -

ca
rc

aç
as

 

t

59Q + - - -
TOTAL 1 4 2 0
TOTAL 4 35*** 4 6
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Total (+) 4 28 10****
* (+) no bacteriológico e em algum procedimento do PCR; **(+) nos dois 

procedimentos de PCR; ***total de (+) antes e após resfriamento, ****total de (+)  

no PCR. 
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QUADRO-8 Distribuição de E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de meias-

carcaças quentes e resfriadas de bovinos abatidos no Matadouro-Frigorífico B, 

segundo os procedimentos de detecção. Goiânia, 2005. 

 

(E. coli ) E. coli O157:H7  
Amostr

a 
convencio

nal 

pré-

enriquecime

nto

Plaqueame

nto direto 
NMP 

pré-

enriquecime

nto

Extração  

Direta 

3F - - - - +
8F - - - + - -
10F - - - + - -
11F + - - - -
41F* + - - - - -
41Q* + - - - - - 
42F + - - - -
43F + - - - -
44F* + - - - -
44Q* + - - - - - 
45F + - - - -
52F + - - - -
52Q - - - + - - 
53F* + - - - -
53Q*

* 
+ - - + - - 

 

55F + - - + - - 

1Q - - - - +
7Q - - - - +
51Q - - - + - -
57Q + - - - - -
59Q - - + - - -

 

       

TOTAL 13 - 1 6 - 3
 (+) no bacteriológico e em algum procedimento do PCR; **(+) nos dois 

procedimentos de PCR; ***total de (+) no PCR. 
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5.3 Detecção de E. coli 0157:H7  

 

Nas Tabelas 4, 5 e 6 pode-se observar a distribuição de E. coli O157:H7 nas 

meias-carcaças dos dois estabelecimentos, enquanto que a Figura 1 ilustra a 

eletroforese em gel de agarose da amplificação do DNA genômico das amostras 

com o par de iniciadores para os genes hlyA (Wang et al., 1997) deste sorovar, 

com produto de 361 pares de bases (pb). 

 

 

 
FIGURA-1   E.coli O157:H7 em superfície de meias-carcaças bovinas. Canaleta 1, 

padrão de PM (100 pb Ladder); canaleta 2, controle negativo de reação; canaletas 

3 e 4, controles negativos de amostra; canaletas 5 a 10, amostras positivas; 

canaleta 11, controle positivo; “amplicon” de 361 pb. Eletroforese em gel de 

agarose a 1% (Tampão 0,5XTBE). 

 

Foram obtidas dez amostras positivas, representando nove meias-carcaças no 

total da amostragem, sendo que a amostra número 72 foi positiva antes e após 

resfriamento.  

A Tabela 4 mostra a detecção de E. coli O157:H7 pelo PCR, sendo 06/80 (7,50%) 

foram positivas nas carcaças quentes e, das resfriadas, 04/80 (5,0%), totalizando 



 54

09/80 (11,25) positivas. Salienta-se que uma amostra (72) foi positiva antes e 

após resfriamento, por isso o total de amostras positivas para E. coli O157:H7 

foram de 10 amostras em 09 carcaças bovinas. Em comparação com o método 

de bacteriologia convencional nota-se o total de 28/80 (35,00%) positivas, sendo 

23/80 (28,75%) das carcaças resfriadas e 05/80 (6,25%) das quentes. Salienta-se 

que das amostras positivas para a bacteriologia convencional somente duas 

amostras foram simultaneamente positivas para o PCR com pré-enriquecimento 

(19Q e 72Q). As outras oito amostras positivas para PCR não apresentaram 

resultados positivos para o bacteriológico. 

  

TABELA-4  Distribuição de E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de meias-

carcaças bovinas quentes e resfriadas, detectadas pelas técnicas bacteriológica 

convencional e de PCR, respectivamente, em dois matadouros-frigoríficos sob 

Inspeção Federal. Goiânia, 2005. 

 

E. coli E. coli O157:H7 

(+) (-) (+) (-) 

 

N. % N. % N. % N. % 

meias-carcaças quentes  05/80 6,25 75/80 93,75 06/80 7,50 74/80 92,50

meias-carcaças 

resfriadas 

23/80 28,75 57/80 71,25 04/80 5,00 76/80 95,00

total 28/80 35,0 52/80 65,0 09/80* 11,25 71/80 88,75

* total de meias carcaças positivas sob total de meias carcaças analisadas, sendo 

que uma amostra foi positiva antes e após resfriamento. 

 

Na Tabela 5 observa-se que no total das amostras analisadas pela bacteriologia 

convencional o percentual de 51,1% de positivas no Matadouro-Frigorífico A, 

enquanto pelo PCR foram obtidos 13,33% de positivas E. coli O157:H7. Embora 

possam ser verificados os resultados de E. coli obtidos com a técnica 

bacteriológica convencional realizada paralelamente ao PCR, salienta-se que as 

culturas identificadas como E. coli aguardam tipagem sorológica em outro 

laboratório de referência, para se estabelecer a comparação entre as duas 
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técnicas para a detecção de E. coli O157:H7. Já para o Matadouro-Frigorífico B 

observa-se o total de 34% de positivas pela bacteriologia convencional. 

Quanto aos resultados do PCR para detecção de E. coli O157:H7 no total 

analisado em cada estabelecimento. No Matadouro-Frigorífico A foram detectados 

o total de 6/45 (13,33%) positivas sendo 4/45 (8,88%) nas meia-carcaças quentes 

e 2/45 (4,40%) nas resfriadas, enquanto que no Matadouro-Frigorífico B verifica-

se o total de 3/35 (8,57%) positivas, sendo 02/35 (5,70%) meias-carcaças quentes 

e 1/35 (2,80%) nas resfriadas. 

 

TABELA-5  Distribuição de E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de meias-

carcaças bovinas quentes e resfriadas, detectadas pelas técnicas bacteriológica 

convencional e de PCR, respectivamente, segundo o estabelecimento de abate. 

Goiânia, 2005. 

 

frigorífico a 

E. coli E. coli O157:H7 

(+) (-) (+) (-) 

 

N. % N. % N. % N. % 

meias-carcaças 

quentes 

10/45 22,20 35/45 77,70 04/45 8,88 41/4

5 

91,2

0 

meias-carcaças 

resfriadas 

13/45 28,80 32/45 71,00 02/45 4,40 43/4

5 

95,5

0 

total 23/45 51,10 22/45 48,80 06/45 13,33 39/4

5 

86,6

0 

frigorífico b 

E. coli E. coli O157:H7 

(+) (-) (+) (-) 

 

N. % N. % N. % N. % 

meias-carcaças  

quentes 

04/35 11,40 31/35 88,60 02/35 5,70 33/35 94,20

meias-carcaças  

resfriadas 

08/35 22,80 27/35 77,14 01/35 2,80 34/35 97,10
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total 12/35 34,20 23/35 65,70 03/35 8,57 32/35 91,40

 

 

Na Tabela 6 pode-se verificar os resultados do PCR para as meias-carcaças do 

Matadouro-Frigorífico A e B, num total de 10 (12,50%) amostras positivas em 9 

carcaças, salienta-se que a amostra 72 foi positiva antes e depois do 

resfriamento. No Matadouro-Frigorífico A foram obtidas quatro (8,88%) amostras 

positivas em meias-carcaças quentes e três (6,66%) nas resfriadas. No 

Matadouro-Frigorífico B foram obtidas duas (5,71%) amostras positivas para 

meias-carcaças quentes e uma (2,85%) nas resfriadas. 

No presente trabalho utilizaram-se iniciadores para os genes hlyA, o mesmo 

utilizado por Wang et al. (1997), mas estes autores não lograram sucesso em 

detectar E. coli O157:H7 em amostras de peixes, crustáceos, ostras e alguns 

tipos de queijo, embora tenham obtido sucesso no desenvolvimento desses 

iniciadores, fato confirmado pela hibridização por sondas internas e Nested-PCR 

dos produtos amplificados de cepas E. coli O157:H7 ATCC 35401 inoculadas 

artificialmente em alimentos. Fato diferente ocorreu no presente trabalho, quando 

bandas eletroforéticas de 361 pb puderam ser observadas em 10 amostras de 

“swabs” de meias-carcaças de bovinos. Acredita-se que o fator determinante para 

o sucesso aqui observado seja devido aos métodos de preparo das amostras 

para extração e a própria técnica de extração utilizada, que permite a obtenção de 

um DNA genômico de alto grau de pureza. 

Os resultados aqui obtidos foram inferiores aos de Wernars et al. (1991), nos 

Estados Unidos, que detectaram a bactéria em 19/20 amostras de carne bovina 

moída colhidas em supermercados. Igualmente discordam dos de Cerqueira et al. 

(1991), que analisaram produtos crus preparados com carne bovina, incluindo 

carne moída resfriada, hambúrgueres congelados, quibes e almôndegas 

oferecidos ao varejo e não verificaram a presença de E. coli 0157:H7, embora os 

produtos analisados por esses autores fossem de origem distinta à amostragem 

estudada. Em contrapartida, foram superiores aos resultados descritos por 

WALSH et al. (1997), na Irlanda, que encontraram 01/296 amostra positiva em 

carne bovina crua, e aos de Gun et al. (2002), na Turquia, que obtiveram 3,6% de 

positividade para E. coli 0157:H7.  
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Discordam, ainda, dos resultados descritos por Silva et al. (2001), que não 

obtiveram resultados positivos para E. coli 0157:H7 em produtos cárneos e 

ambiente industrial de frigoríficos do Sul e Sudeste do Brasil, como também 

ocorreu com Silva et al. (2003), que pesquisaram a bactéria em vegetais em 

Campinas-SP. De forma semelhante, Mohamed et al. (2003), no Egito, apesar de 

terem detectado este sorovar em meias-carcaças de búfalos, não verificaram a 

sua presença em meias-carcaças de bovinos. 

Os resultados aqui apresentados concordam com os descritos por Karr et al. 

(1996), Calicchia et al. (1997), nos estados Unidos e Rogerie et al. (2000), na 

França, todos em meias-carcaças bovinas de matadouros-frigoríficos, ressalta-se 

no entanto, que estes últimos encontraram o antígeno 0157 apenas, sem detectar 

o H7. 

Diante destes resultados da presença de E.coli e E.coli O157:H7 em meias-

carcaças bovinas, é provável que possa ter ocorrido contaminação das meias-

carcaças na sala de matança através da contaminação cruzada devido à não 

higienização apropriada de equipamentos e/ou utensílios como facas, fuzis, entre 

outros, pelo próprio ambiente ou mesmo manipuladores e/ou partir de seu envio 

para as câmaras-frias, que é realizado por de propulsão manual, ou mesmo no 

interior das câmaras.  

A mesma tendência de aumento nos percentuais de E. coli em meias-carcaças 

resfriadas foi observada por McEVOY et al. (2004), que realizaram uma pesquisa 

na Irlanda com o objetivo, entre outros, de analisar a contaminação bacteriana 

nos diversos pontos do abate bovino, tendo sido verificado aumento no número 

de amostras positivas para E. coli após o resfriamento completo, em comparação 

com os resultados por eles obtidos imediatamente após a lavagem das meias-

carcaças quentes.  

O uso de aspersão com substâncias descontaminantes na superfície das meias-

carcaças, visando promover redução nos níveis de contaminação inicial, 

determinaria aparentemente uma melhor qualidade microbiológica como 

verificado por FRANÇA FILHO (2005) e dificulta inclusive a sua detecção, o que 

pode ser atribuído aos efeitos dessas substâncias sobre a viabilidade celular ou 

mesmo determinando diferentes níveis de injúria.  
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Pode-se sugerir que os bovinos nas proximidades de Goiânia sejam uma 

importante fonte de contaminação, uma vez que os mesmos podem ser 

portadores de E. coli O157:H7.  

 

               5.4  Efeitos da extração direta e do pré-enriquecimento não-seletivo  

 

Na Tabela 6 pode-se observar os resultados do PCR realizado com uso de pré-

enriquecimento, tendo sido obtidas 5/68 (7,35%) amostras positivas, enquanto no 

PCR conduzido sem o pré-enriquecimento prévio, com extração direta do DNA, 

foram obtidas 5/76 (6,57%) meias-carcaças quentes e resfriadas positivas nos 

dois Matadouros-Frigoríficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA–6  Distribuição de E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de meias-

carcaças quentes e resfriadas de bovinos, detectadas pelas técnicas 

bacteriológica e de PCR, respectivamente, segundo os procedimentos de 

extração de DNA genômico e os estabelecimentos de abate. Goiânia, 2005. 

 

meias-carcaças quentes 

E. coli O157:H7  

extração  

direta 

pré-

enriquecimento 

(37°C/18h) 

E. coli 

O157:H7 

total 

e. coli 

total 

 

N. % N. % N. % N. % 

frigorífico a 0/44 0,0 04/43 9,30 04/45 8,88 10/45 22,22 

frigorífico b 02/32 6,25 0/30 0,0 02/35 5,71 04/35 11,42 
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subtotal I 02/76 2,63 04/73 5,47 06/80* 7,5 14/80 17,50 

meias-carcaças resfriadas 

 E. coli O157:H7 

extração  

direta 

pré-

enriquecimento 

(37°C/18h) 

E. coli 

O157:H7 

total 

e. coli 

total 

 

N. % N. % N. % N. % 

frigorífico a 02/44 4,54 01/45 2,22 03/45 6,66 13/45 28,8

8 

frigorífico b 01/32 3,12 0/23 0,0 01/35 2,85 08/35 22,8

5 

subtotal II 03/76 3,94 01/68 1,4 04/78*

* 

5,12 21/80 26,2

5 

total (subtotal 

I+II) 

05/76 6,57 05/68 7,35 10/80 12.50 35/80** 43,7

5 

*Inclui as mesmas meias-carcaças quentes que foram positivas depois de 

resfriadas, em número de sete, totalizando 28 positivas; considerando que as 

amostras que não foram submetidas ao PCR na extração direta foram feitas nas 

amostras com pré-enriquecimento; ** considerando que não foi possível a 

realização de PCR de duas carcaças resfriadas tanto na extração direta como no 

pré-enriquecimento; ameias-carcaças quentes, com extração direta de DNA; 

bmeias-carcaças quentes pré-enriquecidas a 37°C/18h; cmeias-carcaças quentes, 

pré-enriquecidas a 37°C/18h; Dmeias-carcaças resfriadas, submetidas à extração 

direta de DNA; Emeias-carcaças resfriadas pré-enriquecidas a 37°C/18h; Fmeias-

carcaças resfriadas pré-enriquecidas a 37°C/18h. 

 

Considerando as meias-carcaças quentes, obteve-se o total de 6/80 (7,5%) 

positivas, sendo 04/73 (5,47%) e 02/76 (2,63%) foram positivas, respectivamente, 

quando do uso pré-enriquecimento por 18h e com extração direta do DNA. Já nas 

meias-carcaças resfriadas, o total foi de 04/78 (5,12%) pois não foi possível a 

realização da análise em duas carcaças. Sendo que 01/68 (1.4%) e 03/76 (3,94%) 
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foram positivas quando pré-enriquecidas por 18h e por extração direta 

respectivamente (Tabela 6). 

De acordo com a Tabela 6, o uso do pré-enriquecimento por 18 horas resultou em 

05/68 (7,35%) positivas e para extração direta obteve-se 05/76 (6,57%). 

Apesar do pré-enriquecimento ter sido realizado por 4 e 18 horas, na quase-

totalidade das amostras incubadas por 4 horas não se verificou a formação de 

sedimentos após centrifugação a 10.000 rpm/10min, de forma que não foi 

possível isolar o DNA dessas amostras. Este fato pode ser explicado pela 

presença de células bacterianas injuriadas na amostra, uma vez que o período 

mais extenso de incubação (18 horas) permitiu que estas se desenvolvessem. 

Com relação aos resultados do PCR, comparando a extração direta e o pré-

enriquecimento, no Quadro 6 pode-se perceber que no total de 10 amostras 

positivas, cinco foram submetidas à extração direta e cinco foram pré-

enriquecidas.  

As amostras foram analisadas em duplicata neste trabalho, sendo um grupo 

submetidas a diferentes períodos de incubação em caldo de pré-enriquecimento e 

o outro grupo de amostras submetidas à extração direta do DNA. Segundo França 

(2003), o pré-enriquecimento das amostras permite a detecção apenas de células 

viáveis, enquanto que as reações de PCR realizadas com extração direta, 

possibilitam a detecção de células mortas. Este fato justifica as diferenças 

observadas entre os resultados obtidos com os dois procedimentos. 

Gallagher et al. (2002) detectaram E. coli O157:H7 em “swabs” de carcaças, pele 

e fezes bovinas através de métodos bacteriológicos com pré-enriquecimento e 

recomenda a utilização de PCR como alternativa para detecção desta bactéria, 

pela rapidez e facilidade de utilização.  

Vários fatores determinam a superioridade do PCR frente aos métodos 

bacteriológicos em alimentos, ressaltando-se a variedade de patógenos presentes 

e a interação da microbiota da carne, que ocorre durante o processo industrial. 

Esses processos usualmente determinam injurias às células de E. coli.  

Segundo alguns autores, para a detecção de E. coli O157:H7 é necessário que as 

células sejam antes revigoradas, uma vez que freqüentemente apresentam graus 

variados de injúria sub letal (Gallagher et al., 2002). Para recuperação desses 

microrganismos em amostras de alimentos, é necessária a utilização de meios 
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para enriquecimento e adoção de períodos de incubação mais prolongados. 

Afirmam, ainda, que poucos métodos de detecção não requerem a recuperação 

dos microrganismos antes da realização de PCR. 

Os resultados de França (2003) concordam com os de Gallagher et al. (2002) ao 

demonstrarem que os resultados da extração de DNA de Clostridium 

estertheticum em amostras de carne embalada a vácuo apresentaram melhor 

qualidade e melhor concentração quando eram pré-enriquecidas em caldos não-

seletivos, em comparação com as amostras que sofreram extração direta, 

concordando com os resultados obtidos no presente trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

 
Detecção de E. coli O157:H7 em superfície de meias-carcaças bovinas quentes e 

resfriadas pela técnica de PCR, até onde se sabe, é de ocorrência inédita no 

país e representa um achado preocupante, devendo servir de alerta às 

autoridades sanitárias; 
O pré-enriquecimento das amostras para realização de PCR mostrou-se 

necessário para detecção da bactéria nas amostras estudadas, tendo 
sido comparativamente superior ao PCR realizado com extração direta, 
sem pré-enriquecimento; 

As médias aritméticas das temperaturas “post-mortem” obtidas nas meias-
carcaças, nos dois estabelecimentos, podem ser consideradas baixas, 
assim como as temperaturas finais de resfriamento, nos dois 
estabelecimentos, podem ser consideradas extremamente baixas em 
relação aos limites sugeridos pelo Instituto Internacional do Frio como 
temperaturas apropriadas para esquartejamento e desossa; 

Nas meias-carcaças quentes dos dois estabelecimentos,as médias 
aritméticas podem ser consideradas baixas para valores de pH “post-
mortem”, em meias-carcaças, enquanto que os valores de pH nas meias-
carcaças resfriadas encontram-se próximos aos valores indicados como 
ideais nos dois estabelecimentos; 

Constatou-se a ocorrência de meias-carcaças com pHs superiores aos 
limites estabelecidos para comércio internacional e para consumo 
interno; 

Os resultados obtidos sugerem a utilização de descontaminação de meias-

carcaças pelos dois matadouros-frigoríficos e indicam que esta prática seja 

realizada no Matadouro-Frigorífico B, majoritariamente, na sala de matança, 

enquanto que o Matadouro-Frigorífico A aparentemente faz uso de tais 

substâncias tanto na sala de matança quanto na câmara fria. 
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ANEXO, QUADRO–1 Temperatura e pH de meias-carcaças quentes e 
resfriadas de bovinos abatidos no Matadouro-
Frigorífico “A”. Goiânia, 2005. 

 

AMOSTRA MEIA-CARCAÇA QUENTE MEIA-CARCAÇA RESFRIA

 TEMPERATURA 

(ºC) 
pH TEMPERATURA 

(ºC) 

11 33,6 6,80 1,3 

12 37,8 6,70 1,2 

13 30,6 6,90 1,6 

14 29,2 6,90 0,4 

15 24,8 6,70 0,8 

16 34,3 6,48 0,4 

17 32,4 6,74 0,7 

18 34,0 6,25 0,6 

19 31,2 6,55 0,8 

20 30,1 6,55 0,6 

26 32,4 6,70 1,1 

27 38,5 6,45 1,0 

28 36,4 6,57 0,8 

29 33,5 6,44 0,7 

30 36,4 6,56 0,5 

36 33,4 6,61 2,6 

37 34,1 6,39 2,8 

38 32,6 5,90 3,2 

39 36,8 6,48 2,1 

40 40,3 6,53 1,7 

46 39,6 6,90 0,7 

47 36,8 6,99 0,5 

48 36,6 6,35 0,6 

49 38,0 6,55 1,0 
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50 37,3 6,83 0,7 

61 36,3 6,86 0,6 

62 34,9 7,30 0,5 

63 38,2 7,14 0,6 

64 38,6 6,93 0,6 

65 34,7 7,15 0,6 

66 39,6 6,57 0,8 

67 37,2 6,83 0,6 

68 39,8 6,66 0,6 

69 36,4 6,39 0,5 

70 39,1 6,75 0,8 

71 36,1 5,40 0,5 

72 36.2 5,60 0,8 

73 35,2 5,70 0,6 

74 32.0 5,70 0,6 

75 31.6 5,80 0,6 

76 33,8 6,90 0,6 

77 31,0 6,55 0,5 

78 32,8 6,30 0,5 

79 31,7 7,10 0,5 

80 32,6 6,50 0,5 
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ANEXO, QUADRO–2 Temperatura e pH de meias-carcaças quentes e 
resfriadas de bovinos abatidos no Matadouro-
Frigorífico “B”. Goiânia, 2005. 

 

AMOSTRA MEIA-CARCAÇA QUENTE MEIA-CARCAÇA RESFRIA

 TEMPERATURA 

(ºC) 
PH TEMPERATURA 

(ºC) 

1. 39,8 6.61 0,1 

2 38,6 6,40 0.3 

3 38,4 6,90 0,3 

4 39,6 6,98 0.3 

5 34,3 6,73 0.1 

6 33,1 6,80 0,7 

7 34,2 6,60 1.2 

8 33,6 6,96 1.4 

9 37,7 6,94 1.7 

10 32,2 6,70 2.1 

21 31,8 7,00 0,9 

22 35,0 6,60 1,0 

23 31,7 6,70 1,3 

24 34,3 6,60 1,4 

25 35,5 6,50 1,0 

31 35,7 6,10 0,5 

32 33,2 6,60 0,6 

33 31,6 6,96 0,5 

34 31,1 6,74 0,5 

35 33,2 6,70 0,6 

41 36,8 6,86 0,3 

42 37,0 6,85 0,6 

43 35,7 6,65 0,5 

44 34 6,94 0,4 
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45 38,2 6,79 0,4 

51 35,7 6,32 0,5 

52 35,1 6,26 0,6 

53 33 6,37 0,4 

54 37,7 6,46 0,5 

55 35,4 6,42 0,5 

56 34,5 6,46 0,6 

57 35,7 6,60 0,5 

58 36,7 6,56 0,5 

59 35,6 6,55 0,4 

60 36,0 6,70 0,5 
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ANEXO, QUADRO-3 Distribuição de E. coli em superfície de meias-carcaças quentes e resfriadas de 

bovinos, segundo o estabelecimento de abate e os procedimentos bacteriológicos 

utilizados. Goiânia, 2005. 
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Ó
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T 4 3 28* 16***
*meias-carcaças quentes e resfriadas positivas no NMP; **positiva simultaneamente no bacteriológico 

convencional; ***positiva simultaneamente no bacteriológico convencional e NMP. 
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ANEXO, QUADRO-4 Distribuição de E. coli e E. coli O157:H7 em superfície de 

meias-carcaças quentes e resfriadas de bovinos, segundo o 

estabelecimento de abate e os procedimentos de detecção. 

Goiânia, 2005. 

 

BACTERIOLÓGICO (E. PCR (E. coli O157:H7) AMOSTRA 
Plaq
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i l
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5 + - - -
TOTA 1 4 2 0
TOTA 4 3 4 6
Total 4 2 10*** 

* (+) no bacteriológico e em algum procedimento do PCR; **(+) nos dois procedimentos de PCR; ***total de 

(+) no PCR. 
 
 

 


