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RESUMO 

 

Salmonella sp. em alimentos de origem avícola representa grande problema para a saúde pública 

mundial. As vísceras de aves também podem ser contaminadas com o micro-organismo sendo 

potencial veiculador deste patógeno. Neste contexto objetivou-se com este trabalho investigar a 

ocorrência de Salmonella sp.  em vísceras comestíveis e não comestíveis de frangos de corte, bem 

como perfil de suscetibilidade a bases antimicrobianas, presença de genes de virulência (invA, e spvC) 

e resistência (sul1 e blaTEM). As coletas ocorreram em dois frigoríficos onde foram obtidas 405 

amostras, sendo 150 corações, 150 fígados e 105 vesículas biliares. Deste total, sete  amostras (1,73%) 

foram positivas. Os sorovares encontrados foram Salmonella Minnesota e Salmonella Swarzengrund. 

Na avaliação da susceptibilidade aos antimicrobianos foram testados 10 princípios antimicrobianos. 

Os maiores percentuais de resistência foram observados frente à gentamicina (100%), ciprofloxacina 

(100%), enrofloxacina (100%) e florfenicol (100%), seguidos de ampicilina,  doxiciclina, tetraciclina 

(71%) e amoxicilina (57%). Todos os isolados foram sensíveis  a sulfametoxazol+trimetoprim. O gene 

invA foi identificado em todos os isolados. O gene spvC foi identificado em 50% dos isolados de S. 

Minnesota. Quanto aos genes de resistência, observou-se blaTEM em todos os isolados. O gene sul1 

foi detectado em quatro dos sete isolados. Pelos resultados, identifica-se que S. Minnesota e S. 

Swarzengrund de origem aviária apresentaram genes que habilitam à invasão e resistência a 

antimicrobianos, bem como fenotipicamente expressaram resistência a nove bases de antimicrobianos 

testados. 

 

Palavras-chave: antimicrobianos, frangos, genes de virulência, genes de resistência, vísceras. 
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ABSTRACT  

 

Salmonella sp. in food of poultry origin represents a major problem for world public health. The viscera 

of broilers can also be contaminated with the microorganism being the potential carrier of this 

pathogen. In this context, the objective of this work was to investigate the occurrence of Salmonella 

sp. in edible and inedible viscera of broilers, the presence of virulence genes (invA, and spvC) and 

resistance genes (sul1 and blaTEM), as well as susceptibility profile to antimicrobial bases. The samples 

were collected in two slaughterhouses where 405 samples were obtained, 150 hearts, 150 livers and 

105 biliary vesicles. Of these, seven samples (1.73%) were positive. The serovars found were 

Salmonella Minnesota and Salmonella Swarzengrund. Antimicrobial principles were tested for 

susceptibility to antimicrobials. The highest percentages of resistance were observed for gentamicin 

(100%), ciprofloxacin (100%), enrofloxacin (100%) and florfenicol (100%), followed by ampicillin, 

doxycycline, tetracycline (71%) and amoxicillin (57%). All isolates were sensitive to 

sulfamethoxazole + trimethoprim. The invA gene was identified in all isolates. The The spvC gene 

was identified in 50% S. Minnesota.  Regarding the resistance genes, blaTEM was identified in all 

isolates. The sul1 gene was detected in four of the seven isolates. From the results, S. Minnesota and 

S. Swarzengrund of avian origin have genes that enable invasion, as well as phenotypically express 

resistance to nine antimicrobial bases tested. 

 

Keywords: antibiotics, broiler, virulence gene, resistance genes, viscera.
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1.INTRODUÇÃO 

Bactérias do gênero Salmonella são consideradas patógenos de veiculação alimentar, 

compondo um grupo de agentes etiológicos de grande circulação mundial, independente da 

classificação quanto ao desenvolvimento dos países em que foram reportadas1. Historicamente, 

é valido referenciar que o primeiro registro de surto descrito, data de 1888, ocasião em que 59 

pessoas foram contaminadas após a ingestão de carne crua contaminada, na Alemanha2.  

Dados recentes explicitam que casos isolados de contaminação e surtos têm ocorrido 

em diferentes continentes, sendo que, em países cujo sistema de vigilância e controle de plantéis 

configuram efetividade, há diminuição do número de pessoas acometidas, havendo divergência 

para países que não têm os mesmos sistemas implantados3.  

No contexto da veiculação de bactérias em alimentos de origem avícola, há risco 

representado pela presença de Salmonella sp., uma vez que há histórico de exposição em 

ambiente de criação e possível propagação em plantéis, seus produtos e subprodutos. Desta 

forma, a contínua pesquisa de Salmonella sp. ao longo do processo de criação em produção de 

alimentos é importante para o controle e prevenção da doença, ressaltando-se que 

independentemente de qual sorovar seja identificado, o risco existe e há prejuízo à segurança 

alimentar4,5. Por tais, considerações e por haver maior investigação de Salmonella sp. em 

carcaças e ovos, quando avaliados produtos avícolas, as vísceras comestíveis não devem ser 

negligenciadas e precisam ser consideradas como potenciais fontes de veiculação.  
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2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Salmonella sp.: Características e Classificação 

 

Dentre as espécies do gênero, Salmonella enterica é a maior causa de gastroenterites em 

seres humanos em todo o mundo, cuja veiculação é alimentar1. Cerca de 99% dos isolados 

clínicos do patógeno encontrado em animais de sangue quente são sorovares que compõe as 

subespécies de Salmonella enterica, menos de 1% dos isolados clínicos encontrados 

correspondem a espécie Salmonella bongori que é mais comumente isolada de animais de 

sangue frio6. 

A salmonelose possui epidemiologia complexa, difícil controle e apresenta prevalência 

diferente nas diversas regiões do Brasil e do mundo. Por meio de estudos epidemiológicos 

percebeu-se que existe uma dinâmica ao longo das décadas onde alguns sorovares vão 

ocupando o lugar de outros. Durante alguns anos os sorovares Salmonella Enteritidis e 

Salmonella Typhimurium ocuparam posição de destaque no percentual de isolados de aves, 

entretanto em algumas regiões já ocorre substituição destes sorovares por Salmonella 

Minnesota, por exemplo1. 

O gênero Salmonella está inserido na família Enterobacteriaceae e recebeu este nome 

em homenagem ao cientista Daniel Elmer Salmon que descreveu a doença pela primeira vez 

em 1885. As bactérias do gênero têm características que compõe expressivo aparato quanto à 

virulência. Um dos exemplos, é a estrutura da membrana externa das proteínas que atuam na 

adesão e invasão do epitélio intestinal7. 

Essas bactérias apresentam características bioquímicas que requerem diagnóstico 

laboratorial com maior detalhamento e necessidade de atenta observação, assim como 

necessidade de associação de ensaios para detecção e posterior identificação8. 

Cerca de 2.659 sorovares já foram identificados neste gênero, divididos entre duas 

espécies: sendo 2637 sorovares pertencentes a espécie Salmonella enterica e apenas 22 

sorovares pertencentes a espécie Salmonella bongori. A espécie Salmonella enterica é 

ramificada em seis subespécies: Salmonella enterica subespécie enterica (1.586 sorovares), 

Salmonella enterica subespécie salamae (522 sorovares), Salmonella enterica subespécie 

arizonae (102 sorovares), Salmonella enterica subespécie diarizonae (338 sorovares), 

Salmonella enterica subespécie houtenae (76 sorovares) e Salmonella enterica subespécie 

indica (13 sorovares)9. 
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A distribuição das bactérias em sorovares ocorre de acordo com as reações sorológicas 

observadas na expressão de antígenos de superfície somáticos (O), flagelares (H) e de virulência 

(Vi) proposta pelo esquema Kaufmann-White10. 

Os antígenos O são lipopolissacarídeos estáveis presentes na membrana celular ao 

aquecimento, resistentes ao álcool e ácidos diluídos. Antígenos H são proteínas associadas aos 

flagelos peritríquios de salmonelas móveis, instáveis ao aquecimento, e podem ser expressas 

em uma de duas fases. Na fase 1 os antígenos H são específicos e associados a identidade 

imunológica de sorovares particulares. Os antígenos de fase 2 não são específicos e contém 

diferentes subunidades protéicas que podem ser compartilhadas por vários sorovares11. Como 

mencionado, pode-se observar que os antígenos, explicitam muitas características relevantes 

quanto à capacidade de adaptação e virulência. 

 

 

2.2 Ocorrência de Salmonella sp. em vísceras de aves. 

 

Dentre os fatores que favorecem e contribuem ao aumento da susceptibilidade de 

infecção por Salmonella sp., pode-se citar sua capacidade de disseminação entre indivíduos 

(aves e lotes) e qualquer situação estressante (seja pela alteração da alimentação entre as fases 

de vida, bem estar e ambiência, manejo e até por situações críticas como superlotação).  

As situações comuns de estresse durante o ciclo de produção induzem a alterações 

importantes no organismo das aves, que por decorrência, fragilizam o sistema imune das aves. 

Mudanças na integridade e funcionamento normal da Bursa de Fabricius interferem na 

produção de imunoglobulinas. Além disso, estimulam o sistema nervoso a interagir 

rapidamente com o sistema gastroentérico, influenciando na qualidade da barreira imunológica 

local. Este fato permite que bactérias patogênicas migrem para a mucosa intestinal seguindo-se 

de processo inflamatório, diminuindo a absorção de nutrientes e favorecendo a infiltração de 

patógenos. É observado também a queda na atividade dos macrófagos e dos níveis de IgG 

contribuindo para a maior disseminação de Salmonella sp. em fígados de aves que já estavam 

contaminadas com o micro-organismo12. 

O estresse afeta negativamente o sistema imunológico das aves comprometendo sua 

performance e habilidade de combater infecções bacterianas. O estresse térmico, por exemplo, 

comum em regiões quentes aumenta os níveis séricos de corticosterona nas aves. Este hormônio 

liberado em situações de estresse pode desregular a resposta imunológica sendo prejudicial a 

saúde dos animais13. Assim sendo, a mucosa intestinal que representa a primeira barreira de 
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defesa do organismo contra a Salmonella sp., pode tornar-se menos responsiva, favorecendo a 

disseminação da bactéria entre órgãos. Após a invasão acredita-se que estas bactérias são 

transportadas, por meio de macrófagos e células dendríticas via sistema linfático, para o fígado 

e o baço14. Órgãos ou vísceras são importantes rotas de disseminação da bactéria, mesmo 

havendo ativação do sistema de defesa. 

 

2.3 Vias de transmissão: horizontal/vertical 

 

Salmonella sp. compõe um grupo de micro-organismos altamente adaptados às mais 

diferentes condições ambientais15. 

As rotas favoráveis à contaminação por Salmonella sp. nos diferentes elementos da 

cadeia de alimentos compreendem vários eventos desde a produção primária até a intenção de 

uso do consumidor final. Esta contaminação pode ocorrer em diferentes momentos desde a 

criação de animais em granjas, durante o processamento nos abatedouros-frigoríficos, na 

distribuição de produtos alimentícios no comércio e a na forma de preparação e ingestão dos 

alimentos pelos consumidores. Neste contexto as estratégias de monitoramento, prevenção e 

controle de disseminação de doenças provenientes de alimentos devem compreender todas as 

etapas percorridas desde a “fazenda ao garfo”16. 

. A transmissão horizontal ocorre através da rota fecal-oral ou aerógena, por meio da 

água, roedores, pássaros selvagens, seres humanos, manipulação de aves contaminadas durante 

o processamento de alimentos, durante o transporte de lotes para o abate, no ambiente das 

granjas e principalmente nos alimentos fornecidos para os animais. Além disso, algumas 

variáveis podem favorecer a contaminação das aves, como a idade e estado fisiológico dos 

animais, a sobrevivência da bactéria ao passar por barreiras gástricas, a competição com 

bactérias presentes no intestino com possível viabilidade na colonização17. 

Por sua vez, a transmissão vertical, da ave contaminada para a progênie, exerce 

importante papel na disseminação do micro-organismo na cadeia avícola. Salmonella produz 

infecção persistente nas aves e quando presente nos ovários, a transmissão transvoariana ocorre 

quando os ovos em desenvolvimento nas aves se infectam no oviduto. A bactéria migra para 

dentro da gema antes da deposição da casca18.  
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2.4 Suscetibilidade e resistência 

 

A resistência das bactérias aos antibióticos é um grande problema na saúde pública 

mundial e envolve a maioria dos patógenos e das drogas existentes para tratamento de quadros 

infecciosos, afetando a geração existente e futuramente as que virão19. A resistência 

antimicrobiana pode ocorrer naturalmente ao longo do tempo, usualmente por mudanças 

genéticas, embora o uso inadequado de medicamentos aceleram esse processo. 

Neste cenário, a resistência intrínseca relacionada à fisiologia ou à anatomia dos micro-

organismos, como a baixa permeabilidade do envelope celular, produção de enzimas que 

inativam drogas, presença de sistemas de efluxo que diminuem a concentração do medicamento 

no interior da célula bacteriana, ou ausência de conexão entre o antimicrobiano e o patógeno, 

não é a principal preocupação em relação à saúde dos homens e dos animais. Esse tipo de 

resistência é inerente a algumas espécies de bactérias e essas características não são afetadas 

pelo uso de medicamentos20.  

 A maioria dos micro-organismos resistentes a antibióticos surgiram como resultado de 

alterações genéticas, seja por meio de mutações ou pela troca de materiais genéticos com 

bactérias de diferentes espécies. As mutações genéticas ocorrem devido a ação de um fator de 

estresse, como por exemplo um medicamento, quando age sobre populações de bactérias, todas 

as que são susceptíveis são eliminadas, mas as resistentes não. Por pressão de seleção, as 

bactérias resistentes vão sobreviver e se multiplicar e após um período de tempo a população 

original que era susceptível será substituída pela população resistente. Falhas na utilização de 

medicamentos para combater patógenos durante o tratamento das enfermidades, favorecem e 

aumentam o risco de complicações, além de contribuir com a possibilidade das bactérias se 

adaptarem a droga e sobreviverem ao invés de morrer21. 

Mutações genéticas ocorrem devido a alterações espontâneas no locus no cromossomo 

microbiano que controla a susceptibilidade a um determinado alvo dos antibióticos. Apesar 

dessa alteração ser transmissível verticalmente para outras bactérias a probabilidade de sua 

ocorrência é baixa: cerca de 1 célula em 107 a 1010 células bacterianas ocorre esse tipo de 

alteração22. 

A maior preocupação da resistência bacteriana aos antibióticos ocorre através da 

transferência de genes. Esses sistemas permitem a troca de material genético extra 

cromossômico entre as bactérias, tanto vertical quanto horizontal. A transferência horizontal de 

genes desempenha um papel relevante na aceleração da propagação da resistência aos 

antibióticos. Pode ocorrer entre cepas da mesma espécie ou entre espécies bacterianas diferentes 
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ou compartilhando o mesmo nicho ecológico, expandindo as oportunidades de genes 

determinantes de resistência passar de cepas não patogênicas para cepas patogênicas19. 

Dentre as formas de trocas de material genético de modo horizontal, ou seja entre 

bactérias diferentes, a forma mais comum e efetiva é a troca de plasmídios por conjugação. 

Plasmídios são moléculas circulares de DNA extra cromossômico capazes de se replicar de 

forma independente. A transmissão dos plasmídios ocorre com a formação do pilus, estrutura 

tubular protéica, que conecta temporariamente a bactéria doadora e a bactéria receptora 

permitindo a passagem desses fragmentos de DNA. Cópias dessas moléculas permanecem na 

bactéria doadora que ao se multiplicar transmite verticalmente a resistência para sucessivas 

linhagens da colônia bacteriana23. 

As bactérias também podem adquirir genes de resistência por meio do processo de 

transposição utilizando transposons ou integrons. Transpossons são fragmentos de DNA 

especializados que carregam genes de resistência que não são capazes de se replicarem 

sozinhos, mas podem se mover ao longo do genoma facilitando a migração do gene de 

resistência, como por exemplo do cromossomo para o plasmídio. A resistência bacteriana a 

nível cromossomal também pode ser disseminada horizontalmente já que os genes de 

resistência estão normalmente localizados nos transposons. Os integrons também podem 

carrear vários genes de resistência. Não podem se mover sozinhos mas podem codificar 

mecanismos para capturar nova resistência a antibióticos e ativá-los dentro e fora dos integrons, 

aumentando assim substancialmente a mobilidade horizontal dos genes de resistência 

antimicrobiana24. 

A transdução é outro mecanismo de transmissão de genes de resistência entre micro-

organismos e ocorre por meio de um vetor, na maioria das vezes vírus bacteriófagos capazes de 

infectar bactérias. Esse é o terceiro mecanismo de transferência genética de genes e acontece 

com a passagem direta de DNA livre de uma bactéria, geralmente inativa, para outra. A bactéria 

receptora incorpora o DNA recebido em seu genoma23. 

O aumento da incidência de salmoneloses em humanos com tratamento mais difícil se 

dá pelo aparecimento de sorovares resistentes a diversas drogas, principalmente S. 

Typhimirium, que tem sido isolada de vários alimentos de origem animal em todo o mundo25. 

A alta prevalência de bactérias resistentes na indústria alimentícia ocorre provavelmente pelo 

uso em excesso de antimicrobianos mais comuns com fins terapêuticos, profiláticos ou como 

promotores de crescimento19. 
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2.5 Genes de virulência e resistência  

 

A expressão de genes especializados e a coordenação do comportamento das bactérias 

em relação ao ambiente é mediada em resposta a população de células presentes no meio em 

que esses micro-organismos estão inseridos26-28. Embora as bactérias estejam se comunicando 

por diferentes sistemas, constata-se que a sinalização dependente da densidade celular é 

considerada um comportamento usual entre os micro-organismos29, como ocorre no mecanismo 

de quorum sensing (QS).  

O QS é um processo de comunicação entre células bacterianas por meio da produção e 

difusão de pequenas moléculas químicas ou sinalizadoras, através das membranas celulares. O 

QS pode ser divido basicamente em quatro etapas: 1- produção de moléculas sinalizadoras pela 

célula bacteriana; 2- liberação ativa ou passiva dessas moléculas para o meio extracelular; 3- 

detecção de sinalizadores por intermédio de receptores específicos, presentes na membrana 

celular bacteriana; 4- alterações na regulação gênica de microrganismos envolvidos no 

processo30. As moléculas de sinalização são chamadas de autoindutores (AI) e acumulam-se no 

ambiente extracelular, sendo produzidas de acordo com a densidade de células existentes5,6. Já 

foram identificados 4 tipos de moléculas AIs: autoindutor tipo 1 (AI 1), autoindutor tipo 2 (AI 

2), autoindutor tipo 3 (AI 3) e peptídios autoindutores (AIPs)31. 

A produção de fatores de virulência como a formação de biofilmes está relacionada a 

ao sistema QS32, que é utilizado tanto por bactérias Gram-negativas quanto por Gram-

positivas33. Os biofilmes são grupos de bactérias envoltas por uma proteção extracelular que 

permite a elas desfrutar de diversas vantagens como: maior resistência a agentes 

antimicrobianos, dificultando a sua eliminação do ambiente34, além de permitir a troca de 

material genético e cooperação metabólica35. A partir do aumento da densidade celular, 

favorecida pelos biofilmes, ocorre a regulação gênica em resposta as moléculas AIs liberadas 

no ambiente, iniciando ações de ativação ou depressão de determinados genes36. 

Um estudo realizado em 2010, demonstrou que o desenvolvimento de biofilme por S. 

Enteritidis em aço inoxidável, ocorreu na presença de diversos metabólitos produzidos por 

Hafnia alvei, além de estimular a redução da atividade metabólica com estabilização do 

biofilme.  Contudo, nenhuma resposta foi manifestada por S. Enteritidis quanto a utilização de 

vários outros componentes sintéticos com propriedades químicas similares às produzidas pela 

H. alvei, bactéria psicotrófica associada a alimentos de origem animal.37 

Em um estudo recente utilizando-se epinefrina, foi observado que a mobilidade 

bacteriana da S. Typhimurium foi aumentada consideravelmente, demonstrando que este 
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hormônio está apto a se associar com os AI produzidos pela bactéria, ativando assim os genes 

responsáveis pela motilidade38. Moléculas AI tipo 3, sistema ainda pouco compreendido, são 

responsáveis por induzir a expressão de genes em S. Typhimurium. O receptor QseC, que é 

uma proteína, transmembrana, interage o seu domínio sensorial periplasmático com o AI 3 e os 

hormônios epinefrina e norepinefrina, presente nos mamíferos39. Este sistema foi descrito pela 

primeira vez na expressão de genes na bactéria Gram-negativa E. coli enterohemorrágica 

O157:H7. O QseC homólogo da S. Typhimurium possui 87% das mesmas sequências 

identificas na E. coli EHEC's QseC40, além disso a QseC de uma variante mutante desta 

Salmonella pode ser complementada com o gene da QseC da E. coli, demonstrando que a sensor 

quinase, receptor adrenérgico bacteriano, destes dois microrganismos são funcionalmente 

intercambiáveis41.  

Por tais apontamentos, pode-se observar que a presença de Salmonella sp. em alimentos 

de origem animal é de grande impacto na saúde pública. Independentemente do sorovar 

identificado as informações relativas à virulência e resistência aumentam o rol de indicadores 

epidemiológicos, quer sejam temporais ou não. Entender combinações fenotípicas e genotípicas 

e a forma como as bactérias interagem entre si, elucidando a natureza da contaminação em 

plantéis e humanos. O gene spvC refere-se a plasmídeo de virulência e pode estar relacionado 

à capacidade da bactéria persistir em órgãos extra intestinais e disseminar-se. Acredita-se que 

inicialmente não esteja envolvido na interação do patógeno e a mucosa intestinal42.  

Frente às informações apresentadas, a pesquisa de genes de virulência invA42 

(invasividade) contribui com informações quanto à capacidade de invadir. Os genes blaTEM e 

sul1referem-se à resistência observada às classes de ß-lactâmicos e sulfonamidas, 

respectivamente43,44, com dados divergentes para presença em sorovares de Salmonella sp. 

Particularmente por este motivo, é importante pesquisar a presença dos genes em isolados, 

como fator relevante à epidemiologia do patógeno. 
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3.OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho foi a pesquisar Salmonella sp. em vísceras comestíveis 

e não comestíveis de frangos de corte abatidos,  caracterizar o perfil de suscetibilidade a 

antimicrobianos e verificar a presença de genes de virulência e resistência a antimicrobianos de 

interesse para a avicultura comercial e terapêutica humana. 
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4.METODOLOGIA 

 

4.1 Amostragem e local de análise 

 

As amostras foram obtidas em dois abatedouros-frigoríficos registrados no Serviço de 

Inspeção Federal, entre os meses de outubro e dezembro de 2016. Foram realizadas seis visitas, 

três em cada estabelecimento. Um total de 405 amostras divididas em 150 fígados,  150 

corações e 105 vesículas biliares foram obtidas e analisadas individualmente. 

Cada órgão foi considerado uma unidade amostral, sendo retirado após a evisceração e 

inspeção pelos agentes, desde que classificados como próprios para consumo. Foram 

embalados, armazenados, para análise individual, considerando-se as proporções para o peso 

encontrado quando da primeira diluição em caldos de pré-enriquecimento. 

As coletas foram realizadas nos primeiros lotes abatidos em cada dia de visita em torno 

de cinco a seis horas da manhã. As vísceras foram selecionadas para coleta de forma aleatória 

considerando um intervalo entre uma e outra de 45 segundos, desde que não tivessem sido 

separadas pelos agentes de inspeção. Cada víscera após a evisceração foi acondicionado em 

sacos plásticos estéreis e seguiram o destino descrito anteriormente.  

Após o término da coleta, todas as vísceras foram acondicionados em caixa térmica com 

gelo reciclável e encaminhadas ao laboratório para execução dos ensaios analíticos. A pesquisa 

foi realizada no Laboratório de Bacteriologia (LB) e no Laboratório de Diagnóstico Molecular 

(LDM) do Departamento de Medicina Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (EVZ). 

 

4.2 Bacteriologia convencional  

 

O processamento das amostras foi realizado no mesmo dia da coleta de acordo com o 

Anexo I, Capítulo XV, da Instrução Normativa N°62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, de 26 de agostos de 200345, que aplica-se a amostras de alimentos de origem 

animal, rações e ingredientes.  

As amostras de coração e fígado foram transferidas individualmente do saco plástico 

para placa de petri de vidro e trituradas manualmente uma a uma com ajuda de pinça e tesoura 

estéril. Após a trituração, o conteúdo foi disposto no saco plástico de origem e pesado, isto para 

que não houvesse ruptura dos sacos plásticos. Seguiu-se a proporção 1:10 massa/volume para 

as amostras, conforme o estabelecido pela Normativa45. 
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As amostras em água peptonada a 1% foram incubadas a 37°C por 18 a 20 horas. Após 

este prazo as amostras foram homogeneizadas e 1mL foi transferido para 9 mL de caldo 

Selenito-Cistina (SC) e 1mL para 10mL de caldo Rappaport Vassiliadis (RV) posteriormente 

incubação a 37°C por 24 horas. Após este período com auxílio de alça de níquel-cromo 

esterilizadas uma alíquota foi retirada dos caldos e foram plaqueadas por esgotamento em 

ágares XLT4, Hektoen e Verde Brilhante (VB), incubadas invertidas a 37C° por 24 horas. As 

colônias que apresentaram características morfológicas de Salmonella sp. foram transferidas 

para tubos com tríplice açúcar ferro (TSI) e incubados a 37°C por 24 horas. As culturas 

sugestivas foram submetidas as provas bioquímicas de: urease, vermelho de metila, motilidade, 

teste do malonato e lisina descarboxilase. Quando as provas bioquímicas eram compatíveis com 

Salmonella sp., considerou-se isolado positivo para Salmonella. Posteriormente, uma alíquota 

foi plaqueada em ágar nutriente e estocada sob refrigeração a 4°C, para posterior envio a 

Laboratório referência com a finalidade de proceder a sorotipagem. 

 

4.3 Suscetibilidade a antimicrobianos 

 

O perfil de susceptibilidade a antimicrobianos foi determinado pelo método de Difusão 

em Disco de acordo com NATIONAL COMITTEE FOR CLINICAL LABORATORY 

STANDARDS (NCCLS) de 200246, com modificações. As bases elencadas foram gentamicina 

(10 µg), ampicilina (10 µg), amoxicilina (10 µg), ciprofloxacina (5 µg), enrofloxacina (5 µg), 

doxiciclina (30 µg), tetraciclina (30 µg), sulfametoxazol+trimetoprim (25 µg) e florfenicol (30 

µg). 

As amostras estocadas em ágar nutriente foram estriadas em ágar VB e incubadas a 

37°C por 24 horas. Após este período foram selecionadas duas unidades formadoras de colônias 

por placa que foram transferidas para tubos com TSI e posteriormente incubados a 37°C por 24 

horas. Os isolados com características de Salmonella sp. foram transferidos com auxílios de 

uma alça de níquel-cromo para 5mL de caldo Casoy. O caldo foi incubado até turvar a 0.5 na 

escala MacFarland, a temperatura de 37°C. Posteriormente com um suabe estéril umedecido no 

caldo, retirando-se o excesso pressionando o suabe contra as paredes do tubo, o inóculo foi 

esfregado em várias direções diferentes sobre a superfície de uma placa de petri com ágar 

Mueller-Hilton, até formar uma camada uniforme e homogênea. Após 15 minutos, aguardando 

a absorção do inócuo pelo meio, foram depositados os discos de antibióticos sobre a superfície 

inoculada com auxílio de uma pinça estéril. 
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Os discos foram levemente pressionados para melhor aderência ao meio e mantidos a 

uma distância de 3cm um do outro. As placas foram incubadas na posição invertida por 18 a 24 

horas à 37°C. Após este período leu-se os halos de inibição que foram formados nas placas com 

auxílio de uma régua. A interpretação dos resultados obtidos foi realizada de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelo (CLSI, 2017)47. 

 

4.4 Detecção dos genes 

 

Antes do processo de extração de DNA, os isolados estocados em ágar nutriente, foram 

submetidos a um novo enriquecimento bacteriano sendo transferidos para 2mL de caldo CS e 

incubados a 37°C por 24 horas. Após este período a extração do DNA foi realizada por meio 

do kit de extração da marca Quiagem. 

Os ensaios da reação em cadeia pela polimerase (PCR) em tempo real para detecção dos 

genes de virulência invA e plasmidial spvC e genes de resistência sul1 e blaTEM de Salmonella 

sp. foram realizadas43-48, 50. Os eluatos obtidos a partir das amostras extraídas foram utilizados 

para realização de PCR em tempo real empregando o sistema TaqMan®. O volume adotado foi 

de 20µL sendo 4,6µL de água mili-Q, 10µL de Máster Mix (1x), 2µL de mix de IPC(10x), 

04µL de IPC DNA(50x) e 1µL de oligonucleotídeos iniciadores (concentração de 30mM) e 

sonda (concentração de 10mM) acrescentando 2µL de amostras de DNA. Como controle 

interno da reação em um dos poços da placa foi utilizado o IPC DNA com reagente bloqueador 

de IPC (negative control blocked IPC LIFE®) e outro com IPC DNA sem bloqueador. As 

amostras foram submetidas ao ensaio de presença e ausência em termociclador StepOne Plus 

(Applied Biosystems) nas condições: pré PCR a 60°C por 30 segundos seguida de 95°C por 10 

minutos, 40 ciclos a 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto e 60°C por 30 segundos para 

extensão. 

Para detecção dos genes pela PCR em tempo real empregou-se o sistema TaqMan®, 

utilizando-se os oligonucleotídeos iniciadores para os genes: 

- invA F 5-AACGTGTTTCCGTGCGTAAT-3’ 

       R5-TCCATCAAATTAGCGGAGGC-3  

       Sonda FAM-TGGAAGCG- CTCGCATTGTGG-BHQ 

-spvC F5’- AATGAACTACGAAGTGGGCG-3’ 

           R 5’- TCAAACGATAAAACGGTTCCTC-3’ 
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              sonda FAM-ATGGTGGCGAAATGCAGAGACAGGC-BHQ; 

-sul1- F 5’- TCCTGACCCTGCGCTCTATC-3’ 

          R 5’-TGCGCTGAGTGCATAACCA-3’ 

              sonda ROX-ATTGCTGAGGCGGACTGCAGGC-BHQ; 

-blaTEM- F 5’-CTGGATCTCAACAGCGG-3’ 

               R 5’- CAACACGGGATAATACCGC-3’ 

               sonda FAM-AGATCCTTGAGAGTTTTCGCCCCG-BHQ 

 

Foram feitos alguns ajustes no equipamento para se adequar aos filtros disponíveis, nos 

quais ROX foi substituído por FAM (490- 520 nm) e BHQ por TAMRA. Os resultados foram 

analisados pelo programa StepOne Software v2.1(Apllied Biosystems), adotando-se o grau de 

confiança de 95%. 
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5 RESULTADOS 

 

Do total de 405 amostras analisadas, sete foram positivas para Salmonella sp. conforme 

demonstrado na Tabela 1. De acordo com a sorotipificação identificou-se dois sorovares. 

 

Tabela 1. Sorovares de Salmonella sp. identificados em vísceras comestíveis de frangos 

Categoria Número (% 

positivo) 

Procedência Sorovares 

A B S. Schwarzengrund S. Minnesota 

Coração 150  (2) 1 2* - 3 

Fígado 150  (2,67) 0 4* 1 3 

Vesícula 

Biliar 

105 (0) 0 0 - - 

Total 405 (1,73) 1 6 1 6 

 

Pelos resultados, observa-se que os isolados foram provenientes de sete diferentes lotes 

e de vísceras a serem destinadas à alimentação humana. Em corações identificou-se Salmonella 

Minnesota e em fígados Salmonella Minnesota e Salmonella Schwarzengrund. 

Os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos podem ser visualizados na Tabela 2.  

 

Tabela 2- Suscetibilidade dos isolados às bases de antimicrobianos.   

Agentes 

antimicrobianos 

Grau de suscetibilidade 

Resistente Sensibilidade 

Intermediária 

Sensível 

Aminoglicosídeos  

Gentamicina 10µg* 7/7 - - 

Penicilinas  

Ampicilina 10µg 5/7 - 2/7 

Amoxicilina 10µg 5/7 - 2/7 

Quinolonas  

Ciprofloxacina 5µg 7/7 - - 

Enrofloxacina 5µg 7/7 - - 

Tetraciclinas  

Doxiciclina 30µg 5/7 - 2/7 

Tetraciclina 30µg 5/7 - 2/7 

Inibidores das vias de folato 



15 

 

Sulfametoxazol+ 

trimetoprim 25 µg 

- - 7/7 

Anfenicóis  

Florfenicol 30µg 2/7 - - 

 

 

Por sua vez, as pesquisas de genes mostraram que os genes invA e spcV foram 

detectados. Quanto ao gene sul1, dos sete isolados, apenas quatro apresentaram este gene, em 

três amostras de fígado e uma de coração todas relacionadas a Salmonella Minnesota. Para o 

gene blaTEM, todos os isolados o apresentaram. Os resultados da pesquisa de genes estão 

demonstrados na Tabela 3. 

Tabela 3- Genes de virulência e resistência identificados nos isolados 

 

Sorovares 

 

n 

Gene de resistência 

invA 

 

spvC sul1 

 

blaTEM 

Salmonella Schwarzengrund 1 1/1 - - 1/1 

Salmonella Minnesota 6 6/6 

 

3/6 4/6 6/6 
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6 DISCUSSÃO 

 

O consumo de carne e vísceras de aves sem cozimento adequado ou contaminadas por 

Salmonella sp. durante a preparação de alimentos compõem situações de risco que aumentam 

a probabilidade de infecções em humanos49. Certamente, as questões comportamentais e os 

hábitos, nem sempre compõem o principal sentido quando avaliada a disponibilidade do 

alimento. No entanto, os estudos mais recentes quanto ao tipo de mercado a que se destinam 

determinadas matrizes alimentares, não têm descartado as preferências dos consumidores, por 

entenderem que este quesito define a avaliação do risco e exposição ao risco a alimentos 

contaminados. 

Neste estudo, 1,73% do total de amostras analisadas foram positivas para Salmonella 

sp., sendo que o órgão de maior contaminação foi o fígado, seguido do coração. Este resultado 

é bem inferior se comparado com a pesquisa realizada por Elghany et al.50 que identificou 34% 

das amostras avaliadas como positivas. Embora o fígado também teve destaque como a segunda 

víscera mais contaminada pela bactéria. Os valores percentuais para bactérias patogênicas, não 

atrela-se à quantificação e sim à ocorrência ou não do micro-organismo, neste caso preocupante. 

Segundo Scallan et al.51, patógenos que são ubiquitários, como no caso da Salmonella 

sp., presentes no meio ambiente e com potencial zoonótico são potencialmente influenciados 

por mudanças climáticas, o que se observa claramente durante o ano, principalmente em países 

com estações do ano bem definidas.  

A variabilidade em relação à frequência de isolamento de Salmonella sp., em diferentes 

estudos, pode ser atribuída às diferenças geográficas, além das condições higiênico-sanitárias 

do abatedouro e à possibilidade de contaminação cruzada dos produtos nos diferentes estágios 

do abate de aves52. Além destas informações, pode-se afirmar que o ensaio analítico com 

bacteriologia convencional, bem como a forma como as amostras foram colhidas, estocadas, 

transportadas e analisadas seguiu o padrão de ensaios internacionais, não podendo ter oferecido 

influência para a identificação da frequência de isolamento.  

Na Tailândia, um estudo conduzido por Jaowapa et al.53, o índice de contaminação por 

Salmonella sp. em moelas, corações e fígados foi de 86%. Na Etiópia, Molla et al.54, expuseram 

que 34% dos fígados analisados estavam contaminados. Na Argentina, Favier et al.55, 

identificaram resultado similar ao encontrado neste estudo, onde 3% das amostras analisadas 

estavam contaminadas com Salmonella sp., o que confirma a temporalidade definida também 

por Acar et al.56. 
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As maiores fontes de contaminação de moelas e fígados podem ser atribuídas a grande 

manipulação dessas vísceras e a contaminação por conteúdo intestinal e durante a evisceração 

das aves52. Ressalta-se que durante a obtenção das amostras, não houve ruptura de vísceras que 

comprometesse a qualidade da amostra. 

A presença da bactéria nas áreas de abate, quer seja em carcaças, em suabes de 

equipamentos, em vísceras destinadas ao consumo ou não, pode estar atribuída ao risco de 

favorecer a contaminação cruzada. Frequentemente relata-se a ocorrência deste tipo de 

contaminação por Salmonella sp. proveniente de equipamentos, utensílios e mãos dos 

manipuladores com subsequente contato com carcaças e outros produtos avícolas57.  

Um estudo conduzido por Minharro et al.58 obteve como resultado que órgãos com 

alterações visíveis como pericardite e perihepatite tiveram maior número de amostras positivas 

para Salmonella sp. em comparação aos órgãos com aparência normal, no caso da presente 

pesquisa todos os órgãos coletados não apresentavam alterações visuais, por já ter ocorrido a 

evisceração e o separação do órgão por lesão identificada.  

Outro fator a considerar, é que o menor percentual de vísceras contaminadas nesta 

pesquisa pode estar relacionado às condições higiênicas dos estabelecimentos no qual foram 

realizadas as coletas e ao processo automatizado, o que permite menor manipulação das vísceras 

dificultando assim a contaminação do ambiente. Os percentuais identificados, apesar de terem 

valores mais baixos, não isentam a afirmação de que a víscera é imprópria para o consumo. 

Por outro lado, a informação de que a distribuição dos sorovares de Salmonella sp. varia 

ao longo do tempo59 está relacionada com o fluxo de circulação do patógeno em planteis 

avícolas, podendo ocorrer variação, apesar da classificação de mais de 2.610 sorovares do 

gênero60.  

Em relação aos sorovares, comparando o presente estudo a outros, verificou-se que S. 

Minnesota e S. Schwarzengrund também foram identificados na pesquisa conduzida por 

Minharro S. et al.58 em amostras de fígado (S. Minnesota) e coração (S. Schwarzengrund) 

também originárias do estado de Goiás. Entre 2009 e 2010, Voss-Rech et al.61 identificaram em 

amostras de swabs coletadas nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e do Paraná 

19 sorovares diferentes, destes S. Minnesota teve a maior incidência em relação aos demais 

isolados representando 40,24% do total de amostras positivas e 86,8% das amostras 

provenientes do estado do Mato Grosso do Sul, enquanto S. Schwarzegrung representou apenas 

4.87% do total de amostras positivas, este resultado é similar ao que foi encontrado nesta 

pesquisa onde S. Minnesota (85,71%) apresentou incidência muito maior do que S. 

Schwarzegrund (14,29%) das amostras analisadas. A menor ocorrência do sorovar β-
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lactâmicos, também foi demonstrada na pesquisa de Pandini et al.62 representando 7,7% das 

amostras positivas isoladas de granjas avícolas no estado do Paraná. S. Minnesota foi 

considerado um dos sorovares mais prevalentes em granjas de frangos de corte na Bélgica, na 

última década63.  

Um quesito de grande importância refere-se ao fato da disseminação e propagação em 

órgãos intestinais e extra-intestinais. As características do patógeno, para adaptação a pequenas 

modificações do meio de invasão e instalação em nichos específicos, como órgãos em aves, 

define a capacidade de permanência da bactéria. Claramente esta adaptação pode ocorrer em 

função do genótipo do sorovar, como a presença do gene plasmidial spcV que está relacionado 

à capacidade de persistir em órgãos e definir virulência 42,64. Neste caso, o gene foi identificado 

no sorovar Minnesota , havendo clara contaminação de órgãos pela disseminação de Salmonella 

sp., fato que encontra suporte nas descrições de Cox et al.65. 

Em geral as salmoneloses são infecções que não necessitam da utilização de 

antibióticos. Entretanto, infecções causadas por bactérias com genes de resistência a 

antibióticos têm um importante impacto na saúde pública66. A emergência de sorovares de 

Salmonella multirresistentes às terapias com antibióticos tem um grande impacto na saúde 

humana e indiretamente contribui para a disseminação de elementos de resistência a outros 

patógenos67.  

A alta prevalência de resistência antimicrobiana de isolados que têm como fonte 

alimentos traz muita preocupação e alerta às instituições de pesquisa e órgãos de fiscalização e 

regulamentação. Dos princípios testados neste estudo, ciprofloxacina, enrofloxacina, 

gentamicina e florfenicol, apresentaram 100% de resistência enquanto outros quatro 

antibióticos apresentaram 71,42% de resistência: amoxicilina, ampicilina, doxiciclina e 

tetraciclina.  

Rassan et al.68 em uma pesquisa realizada no Egito também encontraram 100% de 

resistência a ciprofloxacina, embora o mesmo foi constatado para os antibióticos ampicilina, 

ácido nalidíxico e a tetraciclina.  

Em uma pesquisa realizada no estado de Tocantins, Minharro et al.58 encontrou 100% 

de sensibilidade nos antibióticos: ciprofloxacina, doxiciclina, oxitetraciclina, tetraciclina e 

sulfametoxazol/Trimetoprim, em contraste com os resultados encontrados. 

Voss-Rech et al.61 encontraram níveis de resistência a tetraciclina similares ao desta 

pesquisa, 65,8% das amostras foram resistentes. Wang et al. obtiveram 70, 6% de resistência a 

tetraciclina em sorovares de Salmonella sp. isolados em províncias chinesas entre 2007 e 2012, 

com exceção do ano de 2009, resultado bem próximo do encontrado nesta pesquisa, contudo os 



19 

 

resultados de resistência para ampicilina (53,2%) e gentamicina (31,1%) foram inferiores aos 

encontrados nesta pesquisa69.  

A alta frequência de resistência a tetraciclina é esperada pois este antimicrobiano foi um 

dos primeiros antibióticos utilizados na produção animal70. No Brasil, desde 1998 as 

tetraciclinas foram proibidas de serem utilizadas como aditivos na produção de frangos, 

contudo ainda continuam sendo utilizadas de forma terapêutica o que contribui para a pressão 

de seleção de bactérias resistentes71.  

O potencial de virulência das bactérias patogênicas é influenciado pela presença de 

genes de virulência e resistência antimicrobiana72.  Apesar dos sorovares de S. enterica serem 

potencialmente patogênicos, há diferenças consideráveis em relação à virulência bacteriana 

expressa em humanos, fator que tem sido atribuído a ausência ou presença de plasmídios que 

carreiam genes de virulência73.  

Todos os quatro genes analisados invA, spvC, sul1 e blaTEM foram identificados.  

Cabe ressaltar que o gene invA, identificado em todos os sorovares, é caracterizado 

como um gene conservado para o gene. Para o gene spvC, 3/6 (50%) Salmonella Minnesota o 

apresentaram. Em contraste, ADB-Elghany et al. encontraram 25,3% em carne e vísceras de 

aves, positivas para o gene spvC74. O gene plasmidial spvC encontrado na Salmonella sp. 

aumenta o fator de crescimento da bactéria na célula do hospedeiro e afeta a sua interação em 

relação ao sistema imunológico do mesmo75. Este tipo de resultado tem suporte nas afirmações 

de Heinthoff et al.76, quando também não encontraram plasmídeos de virulência no sorovar 

Typhimurium de animais e humanos doentes.  

Estudos mostram que a variabilidade para a presença do gene spvC é alta, Ling77 

identificou que apenas 15% das cepas apresentavam spvC dos 58 sorovares de Salmonella  

analisados, ainda, observou que existe variabilidade do gene quanto ao sorovar relacionado.  

Referentes aos genes de resistência pesquisados, os resultados evidenciam a existência 

dos genes sul1 (Salmonella Minnesota) e β-lactâmicos (Salmonella Minnesota e Salmonella 

Schwarzegrund), embora exista a informação de que genes de resistência a antibióticos possam 

ser silenciosos na Salmonella sp78. Dos 45 isolados de Salmonella sp. Moraes79 encontrou 90% 

de resistência ao antibiótico sulfametaxazol e 51% às sulfonamidas, embora em apenas 13,33% 

destes mesmos isolados foram identificados o gene sul1 e não identificou o gene blaTEM. Em 

uma pesquisa realizada por Zishiri et al.80 na África do Sul, de frangos provenientes do Brasil, 

o gene sul1 teve a maior prevalência (83% das amostras). 
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Os dados do presente estudo refletem que há expressão de resistência a sulfonamidas e 

β-lactâmicos, pelos dois sorovares, sendo que a pesquisa deste gene nos isolados pode ser uma 

boa ferramenta para agrupamento de dados sobre resistência 56,64,81-85. Conforme dados de 

estudos relacionados a isolados da Bélgica, França e Brasil86,87, há grande variabilidade para o 

gene blaTEM, bem como apresenta caráter de emergência, pela amplitude da resistência a β-

lactâmicos que pode estar ocorrendo nos isolados brasileiros, salientando a importância de 

registrar conforme a região geográfica do país de ocorrência para sorovar e gene identificado. 

Neste sentido e atendendo as solicitações da Organização Mundial de Saúde, a pesquisa de 

resposta a suscetibilidade a antimicrobianos pode ser feita por meio dos recursos analíticos que 

estejam amparados no perfil fenotípico, bem como na pesquisa de genótipos circulantes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Salmonella Minnesota e Salmonella Schwarzegrund foram identificados em vísceras 

comestíveis de frangos. O sorovar de maior frequência foi Minnesota. Identificou-se resistência 

em todos os isolados para ciprofloxacina, enrofloxacina, gentamicina e florfenicol. Os genes de 

virulência (invA) e resistência (blaTEM) foram identificados em 100% dos isolados. 

Salmonella Schwarzengrund não apresentou genes de virulência (spvC) e resistência (sul1). 

Salmonella Minnesota apresentou os dois genes de virulência e os dois genes de resistência 

investigados. Os isolados configuram risco para doença em humanos. 
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