
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS                                                      

FACULDADE DE AGRONOMIA                                                                  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 

 

 

MANUELA BARBOSA DE MORAIS 

 

 

 

 

 

 

Campylobacter termotolerantes EM CORAÇÃO DE FRANGO 

DE ABATEDOUROS DE GOIÁS E ESTABELECIMENTOS 

VAREJISTAS DE GOIÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia                                                                                                                                               

2016



  

 

 

 

 

 



  

 

 

MANUELA BARBOSA DE MORAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campylobacter termotolerantes EM CORAÇÃO DE 

FRANGO DE ABATEDOUROS DE GOIÁS E 

ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS DE GOIÂNIA 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada à 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás, como exigência 

para a obtenção do título de mestre em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos.  

Orientadora: Profª. Dra. Maria Raquel Hidalgo 

Campos  

                                                                                     

Co-orientadora: Profª. Dra. Cíntia Silva 

Minafra e Rezende 
 

 

Goiânia 

2016 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

o

i

â

n

i

a

,

 

2

0

1

6

                                                                                                                                                                                                        



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela presença constante, por ter me concedido a vida, por guiar meus passos e 

colocar pessoas tão especiais em minha vida que possibilitaram a realização deste projeto.  

À Universidade Federal de Goiás, pelas muitas oportunidades a mim concedidas, em especial 

aos professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, pela 

amizade, apoio e convivência. 

À CAPES pelo apoio financeiro. 

À professora Maria Raquel Hidalgo Campos pela orientação, pelos ensinamentos, 

conhecimentos transmitidos, parceria, doação de recursos, pela paciência e confiança.  

Às professoras Maria Cláudia D. P.B. André e Cíntia Minafra Rezende e Silva, que, como 

conselheiras, tanto contribuíram para este trabalho. Agradeço-lhes pelos ensinamentos 

compartilhados e orientações, pela disposição em ajudar a resolver os percalços do caminho 

bem como pela doação de recursos para a realização da pesquisa.  

Às avaliadoras da banca, Juliana Lamaro e Liana Jayme Borges, pelas preciosas contribuições 

e disponibilidade em fazer parte da banca avaliadora.  

Aos veterinários da Agência Goiana de Defesa Agropecuária por contribuírem com a pesquisa 

facilitando o contato junto aos proprietários dos abatedouros e pelo auxílio na coleta das 

amostras, em especial ao Paulo Roberto Lucas Viana Filho e Flávia Ribeiro Resende.  

À Tânia Souza Agostinho, chefe da Divisão de Alimentos do Departamento de Vigilância 

Sanitária de Goiânia, por facilitar o contato junto aos proprietários dos estabelecimentos 

varejistas de Goiânia. 

À Técnica do Laboratório de Controle Higiênico Sanitário de Alimentos/FANUT Camilla 

Alves Pereira Rodrigues pelas preciosas contribuições, conselhos, apoio e paciência. 

Às colegas Cyndi Pires, Luana Lamaro, Mayara Gabrielly, Lorrane Souza, Renata Cristina, 

Camila Souza, Aryanne, Monick, Marina, Tiago Dias e em especial à Maria Luiza Ribeiro e 

Janaína Feistel que estiveram frequentemente ao meu lado me auxiliando e animando.  

À Faculdade de Nutrição e ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade 

Federal de Goiás. 

À minha família pela paciência, amor e zelo, à minha mãe e meu irmão Daniel, ao Rodrygo.  

A todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho, meu 

MUITO OBRIGADA. 

 



  

 

RESUMO 

 

Campylobacter é geralmente considerado um micro-organismo frágil às condições ambientais 

normais. Contudo, o mesmo tem demonstrado possuir estratégias de sobrevivência, chegando 

a causar doenças como a campilobacteriose. Considerando sua importância em saúde pública 

ao longo do mundo, pretendeu-se neste estudo pesquisar Campylobacter spp. em coração de 

frango obtido em abatedouros do estado de Goiás (raio de 60km de Goiânia) e do comércio 

varejista da capital, Goiânia. Foram analisadas 40 amostras de coração de frango, sendo 24 

oriundas de quatro abatedouros (12 resfriadas e 12 congeladas a -18°C e, armazenadas por 21 

dias a -10 °C em freezer convencional) e 16 amostras de coração de frango congeladas em 

bandejas coletadas nos pontos de venda destes mesmos abatedouros, entre os meses de maio e 

setembro de 2015. Para identificação molecular dos isolados obtidos segundo metodologia 

preconizada pela ISO 10272-1, foi realizada a técnica Monoplex Polymerase Chain Reaction 

para detecção dos genes hipO (C. jejuni), glyA (C. coli e C. lari). Foi identificado C. jejuni em 

20,0% das amostras analisadas, sendo 75,0% destas coletadas diretamente nos abatedouros e 

25% provenientes do comércio varejista. Das amostras positivas dos abatedouros, 33,33% 

eram do tipo resfriadas e 66,67% do tipo congeladas por 21 dias a -10°C após a coleta. Os 

resultados obtidos neste estudo evidenciam a capacidade de sobrevivência deste micro-

organismo ao longo cadeia produtiva de carne de frango, bem como sua resistência as 

operações de congelamento, reforçando assim a necessidade do estabelecimento de padrões 

legais de pesquisa de Campylobacter no Brasil. 

Palavras chave: Campylobacter, Produtos avícolas, Microbiologia de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Campylobacter spp. IN CHICKEN HEART FROM SLAUGHTERHOUSES OF GOIÁS 

AND MARKET RETAIL FROM GOIÂNIA 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Campylobacter is generally recognized as a normal environmental conditions fragile 

microorganism. However it has shown to have survival strategies, even causing diseases like 

campilobacteriosis. Considering its importance in public heath worldwide, the objective of 

this study was to investigate Campylobacter spp. in chicken heart obtained in Goiás state 

slaughterhouses (radius of 60km of Goiânia) and of the retail trade of the capital, Goiânia. A 

total of 40 chicken heart samples were analyzed, 24 from four slaughterhouses (12 chilled and 

12 frozen at -18 ° C and stored for 21 days at -10 ° C in a conventional freezer) and 16 

chicken heart samples collected frozen in trays at the points of sale of these same 

slaughterhouses, between May and September 2015. Molecular identification of the isolates 

obtained according ISO 10272-1 methodology was carried out by Monoplex Polymerase 

Chain Reaction technique for the detection of the hypo (C. jejuni) and glyA (C. coli and C. 

lari) genes. C. jejuni was identified in 20.0% of the analyzed samples, 75.0% collected 

directly from the slaughterhouses and 25% from the retail trade. From the positive samples 

from the slaughterhouses, 33.33% were cooled and 66.67% frozen for 21 days at -10 ° C after 

collection. The results obtained in this study evidenced the survival capacity of this 

microorganism throughout the productive chain of chicken meat, as well as its resistance to 

freezing operations, thus reinforcing the need to establish legal standards for Campylobacter 

research in Brazil. 

Key words: Campylobacter, Poutry product, Food Microbiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é um importante exportador de carne de frango, tendo 32,7% de sua produção 

destinada ao mercado externo somente no ano de 2015. Neste mesmo ano, o país produziu 

13,14 milhões de toneladas de carne de frango, superando a produção chinesa, estimada pelo 

United States Department of Agriculture (USDA) em 13,09 milhões toneladas, ocupando 

assim, o segundo lugar no ranking de maiores produtores de carne de aves do mundo, 

perdendo apenas para os Estados Unidos da América (EUA) (IBGE, 2015; SNA, 2015). 

 

Figura 1. Produção brasileira de carne de frango por estado (ABPA, 2016) 

A carne de frango constitui-se de excelente fonte de proteínas, vitaminas do complexo 

B e minerais e, devido às suas características intrínsecas como composição química, elevada 

atividade de água e pH próximo da neutralidade, torna-se também um excelente meio para 

desenvolvimento de micro-organismos (ANDRADE, 2014; GALHARDO; LOPES; 

OLIVEIRA, 2006). 

 Além disso, possui alta competitividade de preço em relação às outras carnes, 

favorecendo seu consumo e exigindo assim, eficiente e rigoroso sistema de controle de 

qualidade que garanta sua segurança sanitária junto aos consumidores (CAMPOS et al., 

2015). 
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A microbiota inicial da carne de frango é muito variada, podendo ser composta por 

micro-organismos psicrófilos, psicrotróficos, mesófilos e termófilos. Dentre os gêneros mais 

citados destes, encontram-se Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, Aeromonas, 

Shewanella, Lactobacillus, Brochothrix, Escherichia, Salmonella, Campylobacter e 

Staphylococcus (FRANCO; LANDGRAF, 2008; VASAVADA, 2012).  

É sabido porém, que a carne de aves sadias não contêm bactérias no momento anterior 

ao abate, sendo contaminada durante o processamento industrial, com diversos tipos de 

micro-organismos oriundos, principalmente, da pele e do trato gastrointestinal das aves, dos 

manipuladores com mãos ou Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) contaminados, dos 

recipientes e utensílios do ambiente de manuseio e armazenamento também contaminados.  A 

evisceração, etapa de retirada das vísceras da ave, seja ela manual ou mecanizada, é apontada 

como importante ponto crítico de controle, visto que quando ocorre rompimento do aparelho e 

extravasamento de fezes nos tecidos sadios, pode-se contaminar além da carcaça, os 

equipamentos circundantes e consequentemente outras carcaças e miúdos (AZEREDO; 

LUCHESE; LAURIA-FILGUEIRAS, 2010). 

No processo de criação de frango, os ovos são apontados como a fonte primária de 

contaminação do trato gastrointestinal das aves, que posteriormente pode contaminar a carne 

das mesmas. Os poros daqueles, são considerados a porta de entrada para micro-organismos, 

visto que, nem sempre apresentam a devida cobertura de material proteico necessário à 

proteção contra contaminantes. Por isso, é amplamente aceito  

na comunidade científica que patógenos como Campylobacter, Salmonella e outros micro-

organismos, sofrem transmissão vertical da matriz para o pintinho (COX; MAURER, 2012).  

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), o gênero 

Campylobacter compreende os patógenos de maior relevância em surtos de Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA) em todo o mundo, afetando cerca de 1,3 milhões de 

pessoas a cada ano. Estimativas dos EUA mostram que 14 em cada 100.000 norte-americanos 

são, anualmente, diagnosticados com Campylobacter spp., sendo muitos casos não 

diagnosticados ou não declarados (CDC, 2014).  

Na Europa, dados do European Centre for Disease Prevention and Control (ECDP) e 

European Food Safety Authority (EFSA) informam que o número de casos diagnosticados 

com Campylobacter confirmados em 2014 foi de 236.851, um aumento de 10% em 

comparação com 2013. A maioria dos Estados Membros da União Europeia (UE) comunicou 

aumento no número de casos de campilobacteriose em 2014, o que pode ser parcialmente 

explicado por melhorias no sistema de vigilância e/ou eficiência do diagnóstico desta doença 
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nos últimos anos. O alimento mais incriminado por contaminação com Campylobacter foi a 

carne de frango  (EFSA; ECDP, 2016; HANSSON et al., 2015).  

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, poucos casos de DTA 

são atribuídos ao Campylobacter, principalmente por falhas no processo de notificação e pela 

inexistência de um programa nacional de vigilância de campilobacteriose tal como da 

salmonelose (MS, 2013a). 

  A legislação brasileira vigente não contempla o controle de Campylobacter spp. como 

agente infeccioso em carnes de aves industrializadas. Porém, em 2008, o Programa Nacional 

de Monitoramento da Prevalência e da Resistência Bacteriana em Frango (PREBAF), da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), determinou a avaliação de produtos de 

origem avícola.  A partir de 2009, a fase II do referido programa iniciou a investigação da 

presença de Listeria monocytogenes e Campylobacter spp., assim como, seus perfis de 

suscetibilidade a antimicrobianos dos isolados. A indústria cárnea, contudo, ainda se mantém 

isenta da obrigatoriedade de controle destes patógenos, salvo se solicitado por cliente externo 

(ANVISA 2008; BADARÓ, 2013). 

 Dentre os produtos de consumo humano, oriundos do processamento industrial da 

carne de frango, destacam-se as vísceras comestíveis, fígado, moela e coração, sendo o 

fígado, relatado com alto índice de contaminação por Campylobacter spp. Em relação as 

demais, são escassos os dados referentes aos índices de contaminação por Campylobacter spp. 

(GODOI; GANDRA; GANDRA, 2010).  

 Diferentemente da carcaça de frango que é vendida congelada ou resfriada, as vísceras 

comestíveis são comercializadas principalmente congeladas em bandejas. O congelamento 

têm o papel de preservar o alimento em bom estado para consumo, controlando o 

desenvolvimento bacteriano e, portanto, suas características sensoriais, aumentando assim, 

sua vida de prateleira, bem como garantindo o seu transporte a distância e ainda assegurando 

sua qualidade para posteriores utilizações da própria indústria alimentícia.  Portanto, a 

detecção de bactérias viáveis em produtos congelados é de grande importância, pois no caso 

de Campylobacter, apenas 500 células são suficientes para causar infecção e várias pesquisas 

tem relatado a sobrevivência deste micro-organismo em carnes de aves congeladas no Brasil e 

no exterior (GONÇALVES et al., 2012).  

Considerando a escassez de dados concernentes a contaminação do miúdo coração de 

frango especificamente e, visto que este é um alimento amplamente consumido na 

alimentação brasileira e que nem sempre no ato do consumo pode estar completamente 

cozido, o presente estudo pretendeu isolar e caracterizar Campylobacter spp., em coração de 
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frango resfriado e congelado, provenientes de abatedouros do estado de Goiás que são 

fiscalizados pelo Sistema de Inspeção Estadual (SIE) e, dos estabelecimentos varejistas que 

comercializam esta matéria-prima proveniente dos abatedouros selecionados, localizados no 

Município de Goiânia, Goiás, afim de avaliar a persistência ou não deste micro-organismo na 

cadeia produtiva de frango. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Campylobacter spp. em produtos avícolas 

 

O Brasil encerrou 2015 com a produção de 13,14 milhões de toneladas de carne de 

frango, superando a produção chinesa, estimada pelo USDA em 13,09 milhões toneladas, 

ocupando assim, o segundo lugar no ranking de maior produtor mundial de carne de frango, 

perdendo apenas para os EUA (IBGE, 2015; SNA, 2015).  

No processamento de carne de frango, assim como no processamento de outros tipos 

de carnes, busca-se o aproveitamento máximo de todas as suas partes, ocorrendo a utilização 

desde as penas e sangue para a alimentação animal, resultantes da etapa de depena e sangria, 

até os miúdos utilizados na alimentação humana, resultantes da etapa de evisceração. O 

aproveitamento dos miúdos é fundamental, visto que, representam porção importante do peso 

final da ave, aproximadamente 4,0%, além de serem considerados fontes de proteína e ferro, 

acessíveis às diversas classes sociais (ABPA, 2016). 

De acordo com a legislação brasileira, miúdos de carne de frango são “as vísceras 

comestíveis (fígado, moela e coração)” (BRASIL, 2001a). Em função da alta 

biodisponibilidade proteica e férrica presente na composição dos miúdos, o “Guia alimentar 

para a população brasileira”, do Ministério da Saúde (MS), aconselha o seu consumo, pelo 

menos, uma vez por semana (MS, 2013b). 

No entanto, juntamente com a produção e o consumo, é importante assegurar a 

segurança sanitária destes produtos, visto que a ausência de micro-organismos patógenos e 

deteriorantes nos alimentos é um requisito nacional e internacional para autorização de sua 

comercialização (TESSARI et al., 2008).  

As carcaças de aves têm sido motivo de vários estudos, tanto no Brasil como no 

exterior, que associam a ocorrência de contaminação por micro-organismos patógenos, devido 

à falhas no cumprimento dos Procedimentos Operacionais Padronizados de Higiene (PPHO) e 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) durante o abate, transporte e exposição para venda destes 

produtos. Em relação ao abate industrial, as etapas de evisceração e resfriamento são citadas 

como os mais importantes pontos críticos de controle dado às possibilidades de contaminação 

cruzada das carcaças e das vísceras por micro-organismos (CALIL et al., 2008). 
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Campylobacter spp. bem como outras espécies de patógenos como Salmonella spp. 

colonizam o trato gastrointestinal de várias espécies domésticas e selvagens de aves, 

principalmente aquelas destinadas ao consumo humano. A contaminação ambiental é 

apontada como a rota mais comum de transmissão de Campylobacter spp. para as aves 

(MALAKAUSKAS et al., 2005). 

Nas granjas, as fontes de contaminação ambiental das aves por Campylobacter spp. 

mais citadas são a água, a ração, a cama, os animais domésticos e silvestres presentes nos 

arredores, os galpões e caixas de transporte de aves mal desinfectadas, todas contaminadas na 

maioria das vezes, por fezes de frangos infectados por Campylobacter spp. que não 

necessariamente apresentam sintomas clínicos de doença,  representando assim, importante 

problema higiênicossanitário na cadeia de produção de frangos de corte e no controle de 

contaminação dos lotes de aves (KOVALENKO et al., 2014; WASSENAAR, 2011). 

Além disso, as espécies de Campylobacter formam biofilmes, sendo, portanto, maior a 

dificuldade em realizar sua remoção, sobretudo, quando aderidas às superfícies dos utensílios 

das granjas ou dos equipamentos dos abatedouros e as práticas de higienização dos mesmos 

não são eficientes, propiciando assim, elevadas taxas de contaminação e disseminação desta 

bactéria ao longo da cadeia produtiva de frangos (ALTER et al., 2005; CARVALHO; 

COSTA, 1996; CARVALHO; LIMA; PEREIRA, 2002). 

Exemplo deste tipo de contaminação foi verificado através da avaliação de superfícies 

e equipamentos de plantas processadoras de carne de aves localizadas na França, ao fim das 

operações de abate, na qual foi observado que em 94,0% das superfícies amostradas detectou-

se a presença de alguma espécie de Campylobacter spp. Tais resultados destacam a 

importância de processos de desinfecção eficientes de superfícies e equipamentos (PEYRAT; 

SOUMET; MARIS, 2008). 

Pesquisa realizada em um frigorífico de aves no Japão, avaliando a contaminação 

entre diferentes lotes de frango durante a depena e evisceração, demonstrou que 

Campylobacter spp. foi isolado em todas as aves abatidas após o processamento de um lote 

contaminado, o que sugere sua fácil disseminação (MIWA et al., 2003).  

 Cortez et al. (2006) pesquisaram Campylobacter spp. em 288 amostras de fezes, 

penas, água de escalda, de evisceração e de resfriamento, obtidas em seis estabelecimentos de 

abate em São Paulo/SP e encontraram tal micro-organismo em 4,9% das amostras, sendo a 

maior frequência, nas fezes (22,0%). 

No Brasil todos os processos para o abate das aves estão compreendidos no 

Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Sanitária de Carnes de Aves – Portaria n° 
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210, de 10 de novembro de 1998 e pelo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 1950; BRASIL, 1998) 

Os regulamentos visam à inocuidade dos alimentos produzidos, preservando sempre a 

saúde do consumidor. Nestes regulamentos são tratados questões que referem ao: pré-abate 

que engloba a captura e transporte de animais e o abate que consiste nas seguintes etapas: 

insensibilização, sangria, escalda, depena, evisceração, pré-resfriamento, gotejamento, 

embalagem, congelamento, expedição.  

As etapas do pré-abate em particular, envolvem procedimentos extremamente 

importantes para a qualidade final da carne. O manuseio pré-abate tem início com o jejum das 

aves e a dieta líquida. O jejum é praticado com o objetivo de limpar o trato gastrointestinal de 

tal forma a evitar a contaminação da carcaça em casos de ruptura durante a evisceração. O 

tempo de jejum é iniciado quando os comedouros são suspensos e termina no abate. A 

duração ideal deste tempo está entre 8 a 12 horas. Períodos superiores à doze horas podem 

levar a ocorrências fisiológicas indesejáveis que comprometem a qualidade da carne. Essas 

ocorrências normalmente causam problemas na etapa de evisceração. Os problemas mais 

comuns são: (1) rompimento do intestino devido ao acúmulo de gases e a redução da 

espessura; (2) contaminação com bílis - no período de jejum ocorre acúmulo de bílis na 

vesícula biliar e esta, ao romper, causa contaminação da carcaça; (3) endurecimento do tecido 

de revestimento das moelas; (4) aderência do papo a carcaça, em razão da desidratação da 

ave, entre outros. 

A evisceração pode ser manual ou automática (BRASIL, 1998).  No processo 

automático, as carcaças passam primeiramente pela extratora de cloaca, que realiza o corte, 

extração e exposição da cloaca da carcaça.  Em seguida é feito por um conjunto de 

instrumentos (navalha e pinça) o corte do abdômen e a retirada das vísceras. A pinça prende a 

víscera e a conduz para nórea paralela à nórea das carcaças. Em algumas indústrias as vísceras 

são depositadas em pequenas bandejas plásticas que correm paralelas as carcaças. As vísceras 

e as carcaças devem obrigatoriamente seguir paralelas para que sejam examinadas pelo 

serviço de inspeção federal ou estadual (BRASIL, 1998). Isto se faz necessário para que se 

possa saber pelo exame das vísceras, se a carcaça está apta para consumo ou se há 

necessidade do descarte devido alguma anomalia na víscera ou na carcaça. Após os exames, 

acontece a separação das vísceras comestíveis (coração, moela e fígado) das não comestíveis. 

As vísceras comestíveis são separadas e direcionadas para o sistema de pré-resfriamento de 

miúdos em tanques com água gelada e as vísceras não comestíveis são descartadas em 

tubulações com água corrente e ou vácuo até a fábrica de farinhas e óleos ou local específico.   
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Na figura 2, visualiza-se o fluxograma resumido de abate e obtenção de carne de 

frango.    

 

  

Figura 2. Fluxograma de abate e obtenção de carne e subprodutos de frango (AZEREDO; 

LUCHESE; LAURIA-FILGUEIRAS, 2010) 

 

Maziero e Oliveira (2010) analisaram amostras de carne de frango, logo após a 

embalagem no frigorífico, após sete dias a +4 oC e, após 28 dias a -20 oC. Observaram 

diferença significativa nas contagens em UFC/g de Campylobacter spp. entre as amostras 

frescas e as armazenadas sob refrigeração ou congelamento, sendo encontrada elevada 

contagem nas amostras congeladas.  

No comércio varejista, nos EUA, a National Antimicrobial Resistance Monitoring 

System (NARMS), no período de 2002 a 2010, avaliou que o isolamento de Campylobacter 

spp. em amostras de peito de frango variou de 30,7 a 71,5 % entre os 11 estados monitorados 

(NARMS, 2010). Além disso, em 2008, a EFSA verificou que, cerca de 80% das carcaças de 

frango comercializadas no mercado europeu, estavam contaminadas com este patógeno, com 

variação de prevalência de contaminação entre os Estados membros da UE de 5,0 % a 100,0% 

(EFSA, 2008). 

Vashin et al. (2009), em estudo realizado em miúdos de frango na Bulgária, 

encontraram frequência de Campylobacter spp. em amostras de fígado, moela e coração de 
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15,5%, 41,8% e 22,5%, respectivamente. Das cepas isoladas e identificadas em amostras de 

fígado, 77,8% eram C. coli e 22,2% C. jejuni. Os isolados nas amostras de coração foram 

55,6% de C. coli e 44,3% de C. jejuni. Já as cepas de moela foram 21, 7% C. coli e 78,3% C. 

jejuni. 

No Brasil, estudos, no período de 1990 a 2010, revelaram que a frequência de 

contaminação de carcaças de frango por Campylobacter spp. variou de 14,2 a 93,3% 

(ALVES; OLIVEIRA 2013; AQUINO et al., 2002; AZEREDO; LUCHESE; LAURIA-

FILGUEIRAS, 2010; CASARIL, 2010; COSTA, 2010; DIAS et al., 1990; FRANCHIN; 

OGLIARI; BATISTA, 2007; LOPES, 2009; MAZIERO; OLIVEIRA, 2010). A maioria 

destas pesquisas avaliou produtos avícolas refrigerados ou congelados disponíveis para 

compra em açougues e supermercados, verificando-se que o efeito do resfriamento e do 

congelamento de carne de frango na sobrevivência desta bactéria ainda não foi bem 

elucidado.  

No estudo realizado por Alves e Oliveira (2013), em cortes de frango refrigerados 

adquiridos no comércio, em Londrina/PR, detectou-se a presença de Campylobacter spp. em 

56% das amostras analisadas. Os autores alertam que a refrigeração não garante a segurança 

deste produto com respeito a este micro-organismo.  

Freitas e Noronha (2007) avaliaram carne e miúdos de frango (coração e moela) 

expostos ao consumo em Belém/PA, também refrigerados, e detectaram a presença de 

Campylobacter spp. em 93,7% das amostras.  

Considerando o risco de se adquirir no mercado, produtos avícolas contaminados com 

este micro-organismo, faz-se importante ressaltar também, a contaminação cruzada devido à 

manipulação inadequada de alimentos no ambiente doméstico, sendo esta uma fonte 

importante de infecção para os consumidores (MATTICK et al., 2003).  

Deste modo, a necessidade de alertar os consumidores sobre os cuidados na 

manipulação de produtos avícolas levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) a publicar a Resolução RDC n° 13 de janeiro de 2001, que aprova o 

“Regulamento Técnico com instruções de uso, preparo e conservação de carne de aves e seus 

miúdos crus, resfriados e congelados, que devem constar nos rótulos desses produtos” 

(BRASIL, 2001b). 

Embora o Brasil seja um grande exportador de carne de frango, existe pouca 

informação sobre a contaminação deste produto por Campylobacter spp. Estudos que avaliem 

melhor a ocorrência dessa bactéria, principalmente na cadeia produtiva dos produtos e 
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subprodutos de aves, são essenciais para auxiliar a tornar mais eficiente as medidas de 

controle e prevenção da contaminação (ALVES; OLIVEIRA 2013).  

 

 

2.2 Campylobacter spp. 

 

O gênero Campylobacter compreende inúmeras bactérias patogênicas para o homem, 

sendo a mais importante delas o C. jejuni. Essas bactérias, no início do século XX, estavam 

agrupadas no gênero Vibrio, em que se destacavam patógenos responsáveis por diferentes 

patologias abortivas em ovinos e bovinos. Em razão das diferenças bioquímicas e sorológicas 

observadas entre os principais componentes do grupo, foi proposta sua separação e a criação 

de um novo gênero nos anos de 1960. Na década seguinte, com o desenvolvimento de meios 

de cultura seletivos mais apropriados, foi possível demonstrar que Campylobacter spp. eram a 

causa frequente de doenças diarreicas no homem, tão comum como as Salmonella spp. e 

Shigella spp. (GERMANO; GERMANO, 2011). 

Este gênero pertence à ordem Campylobacteriales, família das Campylobacteraceae, 

classe das proteobactérias e, segundo a List of Prokaryotic names with Standing in 

Nomenclature (LPNS), agrega 34 espécies e 14 subespécies (EUZÉBY, 2016). 

São bacilos Gram negativos, encurvados ou em forma de S, espiralados, não 

esporulados, possuem tamanho de 0,2 a 0,5 nm de diâmetro de largura e 0,5 a 5,0 nm de 

comprimento. Podem apresentar forma filamentosa ou cocóide nos cultivos velhos, são 

móveis (movimento de cambalhotas), resultado de um flagelo localizado em uma ou nas duas 

extremidades da célula. São microaerófilos, oxidase e catalase positivas podendo, em alguns 

casos, ser catalase negativa. As espécies catalase positiva estão mais associadas às doenças 

em humanos, entretanto, espécies catalase negativas como C. upsaliensis, também, podem 

causar tais patologias (BOLTON, 2014; CRUSHELL et al., 2004). 

A faixa de temperatura para multiplicação do Campylobacter spp. varia entre 25 e 43 

ºC (STERN; LINE; CHEN, 2001), sendo que as espécies C. jejuni, C. coli, C. lari e C. 

upsaliensis representam o grupo de bactérias denominadas termotolerantes, dado à 

temperatura ótima de multiplicação destas oscilar entre 42 e 43 ºC. As espécies C. jejuni e C. 

coli constituem as mais frequentemente isoladas de enterites humanas (MOORE et al., 2001). 
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Campylobacter spp. podem sobreviver durante quatro semanas ou mais em água a 

4°C, e, embora não se multipliquem, permanecem viáveis e infectantes para homens e animais 

(FONSECA, 2007).  

Diversos genes de virulência e/ou sobrevivência de Campylobacter spp. já foram 

identificados e estudados com o intuito de conhecer mecanismos responsáveis pela sua 

capacidade em causar infecções em humanos. A colonização do intestino humano exige 

habilidades de motilidade, adesão, invasão e produção de toxinas. Dentre os genes estudados 

por tais habilidades estão os genes flaA, cadF e racR, que são responsáveis pela expressão de 

aderência e colonização e, virB11 e pldA que ajudam na invasão (RIZAL; KUMAR; 

VIDYARTHI, 2010). 

Apesar de ser um micro-organismo conhecido como um patógeno fastidioso, com 

características e necessidades diferentes da maioria de outros patógenos, as espécies de 

Campylobacter são capazes de sobreviver ao estresse ambiental e infectar o hospedeiro, 

utilizando para isso alguns mecanismos necessários à sobrevivência, como exemplo, C. jejuni, 

C. coli, C. lari, que em ambientes estressantes, adquirem a forma Viable Non Cultivable 

(VNC), ou seja, viáveis porém não cultiváveis. C.  jejuni, em especial, também  apresenta  um  

mecanismo conhecido como Adaptive Tolerance Response (ATR), no qual adquire  tolerância  

adaptativa quando  induzido  por  um  estresse  subletal,  fornecendo  proteção  para uma 

posterior exposição ao estresse letal propriamente referido, tais como resfriamento e 

congelamento (BOLTON, 2014). 

Eideh e Al-Qadiri (2011) avaliaram a capacidade de sobrevivência de C. jejuni em 

peito de frango cozido, sob diversas condições de armazenamento: em temperatura ambiente 

(26 a 28 oC) por um dia, em temperaturas de refrigeração (+4 oC) por um, três e sete dias e, 

em temperatura de congelamento (-18 oC) por 20 dias. Inoculou-se amostras com cultura 

mista de C. jejuni (American Type Culture Collection - ATCC: 29428 e 33219) com 

concentrações conhecidas (50 e 500 Unidades Formadoras de Colônias/g (UFC)). Não se 

detectou presença de células viáveis nas amostras inoculadas com 50 UFC/g a temperatura 

ambiente. Entretanto, na inoculada com 500 UFC/g, houve sobrevivência de 30,0% de células 

viáveis, também a temperatura ambiente, demonstrando assim, que em altas concentrações, 

mesmo em aerobiose e faixas de temperatura fora da ideal C. jejuni pode sobreviver. A 

refrigeração reduziu a sobrevivência em 95,0, 90,0 e 77,5% para as amostras inoculadas com 

500 UFC∕g e mantidas por um, três e sete dias, respectivamente. Detectou-se sobrevivência, 

em temperatura de congelamento, em 30,0% das amostras inoculadas com 50 UFC/g e 7,5% 

nas inoculadas com 500 UFC/g. Tais resultados mostram a habilidade deste micro-organismo 
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em sobreviver em carne de frango armazenada sob temperaturas de refrigeração e 

congelamento. 

Meredith et al. (2014) estudaram o efeito sobre a sobrevivência de Campylobacter 

spp., mesófilos totais, psicrotróficos totais e Pseudomonas em filés de frango resfriados e a 

vida de prateleira, shelf-life, acondicionados sob diferentes misturas gasosas. Verificaram que 

a presença de O2 nas embalagens aumentou a taxa de declínio de Campylobacter nos 

primeiros dias de armazenamento, porém, não houve diferença significativa nas contagens 

obtidas em embalagens aeróbias e anaeróbias ao longo de 17 dias. A melhor mistura gasosa 

para alcançar o objetivo no controle dos micro-organismos presentes e, sobretudo 

Campylobacter foi de 40:30:30% de CO2:O2:N2, respectivamente. 

 

 

2.3 Doenças Transmitidas por Alimentos 

 

Doença Transmitida por Alimento (DTA) é um termo genérico, aplicado a uma 

síndrome geralmente constituída de anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarreia, acompanhada ou 

não de febre, atribuída à ingestão de alimentos ou água contaminados. Sintomas digestivos, 

no entanto, não são as únicas manifestações dessas doenças, podendo ocorrer ainda, afecções 

extra intestinais, em diferentes órgãos e sistemas como: meninges, rins, fígado, sistema 

nervoso central, terminações nervosas periféricas e outros, de acordo com o agente etiológico 

envolvido (MS, 2015).  

De acordo com dados do CDC (2012), 48 milhões de casos de DTA são estimados nos 

EUA a cada ano (um em cada seis norte-americanos), resultando em 128.000 hospitalizações 

e 3.000 óbitos.  

Scallan et al. (2011) relataram que 58,0% das DTA neste país foram causadas por 

norovírus, seguido por Salmonella spp. (11,0%), Clostridium perfringens (10,0%) e 

Campylobacter spp. (9,0%). As principais causas de hospitalização foram Salmonella spp. 

(35,0%), norovírus (26,0%), Campylobacter spp. (15,0%), e Toxoplasma gondii (8,0%), 

enquanto as principais causas de morte foram Salmonella spp. (28,0%), Toxoplasma gondii 

(24,0%), Listeria spp. (19,0%) e norovírus (11,0%). 

Na Europa, EFSA e ECDP (2011) relataram a ocorrência de 5.262 surtos de DTA, 

compreendendo 43.473 casos humanos, 4.695 hospitalizações e 25 mortes, só em 2010. As 

principais fontes de contaminação foram ovos, carnes mistas ou separadas em buffets e 
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legumes. Entre os agentes causadores mais frequentes, Campylobacter continuou a ser o mais 

relatado, responsável por 212.064 casos humanos confirmados, seguido por Salmonella spp. 

(99.020 casos) e Yersinia enterocolitica (6.776 casos). 

Segundo Garcia e Duarte (2014), o perfil epidemiológico de surtos de DTA, ocorridos 

no Brasil, mostra que produtos cárneos e produtos à base de ovos foram os alimentos que 

mais estiveram envolvidos nestes episódios, uma vez que representam excelentes meios para 

o desenvolvimento microbiano, devido à variedade de nutrientes, alta atividade de água e 

baixa acidez. Além disso, as residências foram o local de maior número de ocorrência de 

surtos, possivelmente devido à desinformação por parte de alguns consumidores e negligência 

por parte de outros, no cumprimento das boas práticas de manipulação dos alimentos.  

Dados do MS revelam que, no período de 2000 a 2015, 10.666 surtos de DTA foram 

notificados, sendo 40,2% destes na região Sudeste, 34,8% na região Sul, 14,8% no Nordeste, 

6,0% no Centro-oeste e 4,3% na região Norte. Neste período, em 58,5% dos surtos, o agente 

etiológico não foi identificado ou informado. Dados restritos ao período de 2000 a 2012 

notificaram três surtos causados por Campylobacter spp. Nos últimos quatro anos, contudo, 

não foi notificado surto causado por este agente etiológico no Brasil (MS, 2013a; MS, 2015). 

 

2.3.1 Campilobacteriose  

Dentre as principais enfermidades de interesse econômico e de saúde pública em 

frangos de corte, destaca-se a campilobacteriose. Das espécies do gênero Campylobacter mais 

prevalentes em frangos, responsáveis por esta enfermidade, C. jejuni e C. coli são as mais 

citadas. Tais enteropatógenos estão presentes em, praticamente, 100,0% dos lotes em idade de 

abate e em torno de 50,0% das aves dentro do mesmo lote. Como regra geral, não causam 

doença clínica nas aves, nem interferem em seu desempenho. Porém, a carne de frangos tem 

sido uma das principais fontes de contaminação para o homem e, por isso, é considerada um 

problema de saúde pública (MACARI; MENDES, 2014; GERMANO; GERMANO, 2011; 

WIECZOREK; OSEK, 2015). 

A manifestação clínica da doença pode variar, dependendo da virulência da cepa 

infectante e do estado imune do hospedeiro (ZILBAUER et al., 2007). A maioria dos casos de 

campilobacteriose cursa com náuseas, dores abdominais, diarreia aquosa transitória e fadiga, 

sendo que o período de incubação que precede o desenvolvimento de diarreia é de dois a 

cinco dias e, embora a doença seja autolimitante, os sintomas podem se prolongar por até duas 

semanas (YOUNG; DAVIS; DIRITA, 2007). 
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Após a penetração na mucosa intestinal, C. jejuni, que é a espécie mais incriminada 

em infecções causadas por Campylobacter, multiplica-se colonizando a porção distal do íleo e 

cólon do trato intestinal humano. A motilidade e quimiotaxia, processo de locomoção de 

células em direção a um gradiente químico, são os principais fatores envolvidos no sucesso da 

colonização. Após a colonização da mucosa e a aderência à superfície das células intestinais, 

o micro-organismo altera o mecanismo de absorção das células epiteliais, por ação direta, pela 

invasão e produção de toxina, ou, por ação indireta, devido à resposta inflamatória. A 

produção da enzima catalase favorece a permanência da bactéria dentro da célula do 

hospedeiro, protegendo-a do estresse oxidativo causado pelos lisossomos (FORSYTHE, 

2013; FRANCO; LANDGRAF, 2008).  

Qualquer indivíduo pode contrair a campilobacteriose, contudo, são particularmente 

sensíveis à infecção as crianças menores de 4 anos, os jovens entre 15 e 24 anos, os idosos e 

os imunocomprometidos. Os manipuladores de alimentos constituem outro grupo de risco, 

pois podem se infectar nas operações de corte de carnes, ao levar as mãos contaminadas à 

boca (GERMANO; GERMANO, 2011). 

Nos indivíduos com campilobacteriose, o material diarreico, na maioria das vezes, 

apresenta odor pestilento, é eliminado em grande quantidade e contém quantidade variável de 

células bacterianas, da ordem de 106 a 109 por grama. A longo prazo, sérias complicações pós-

infecção podem se manifestar, entre as quais se incluem: apendicite, colecistite, pancreatite e 

edema do cólon, o qual pode provocar o impedimento do trânsito intestinal. São relatados 

também manifestações de artrite. O C. jejuni está intimamente associado a Síndrome de 

Guillain-Barré, doença caracterizada por extenso comprometimento dos tecidos do sistema 

nervoso, uma vez que se evidenciou que mais de metade dos pacientes com esta 

sintomatologia tiveram, anteriormente, campilobacteriose (BLASER, 1997; LINTON; 

OWEN; STANLEY, 1996; SIMMONS et al., 2008; YAN et al., 2005) 

Segundo o CDC, a maioria dos casos de campilobacteriose ocorre esporadicamente e 

não como parte de surtos. Nos EUA, apesar do número estimado anual de casos ser de 

aproximadamente 2,4 milhões, a maioria destes é autolimitada, com uma média de 124 óbitos 

por ano (CDC, 2009).  

O isolamento da bactéria a partir dos pacientes e dos alimentos suspeitos constitui o 

método mais adequado para diagnosticar a campilobacteriose. Todavia, dadas as 

características do agente, notadamente em relação aos meios de cultura e suas características 

particulares para desenvolvimento, é necessário que o material suspeito seja encaminhado 
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para laboratórios qualificados, a fim de evitar resultados falso-negativos (GERMANO; 

GERMANO, 2011).  

Nesse sentido, faz-se extremante importante o desenvolvimento de rotinas laboratoriais 

de detecção de Campylobacter spp. bem como a inclusão deste micro-organismo na lista de 

micro-organismos obrigatórios de análise nas indústrias de alimentos de origem animal. A 

legislação sanitária brasileira não estabelece padrões microbiológicos para Campylobacter 

spp. em alimentos (BRASIL, 2001b). Assim, os possíveis casos de campilobacteriose são 

subdiagnosticados e subnotificados dificultando o registro de dados epidemiológicos. 

Graças ao programa da ANVISA, PREBAF II e as pesquisas realizadas nas 

universidades brasileiras, tal realidade está mudando, e a frequência de Campylobacter spp. 

em cada estado do país vem sendo estudada e identificada.  
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 Geral 

 

Isolar Campylobacter spp. em coração de frango provenientes de abatedouros do 

estado de Goiás e estabelecimentos varejistas do município de Goiânia, Goiás. 

 

 

3.2 Específicos 

 

- Avaliar a viabilidade das espécies isoladas de Campylobacter spp. em coração de frango, 

após congelamento rápido; 

 

- Identificar, molecularmente os isolados; 

 

- Orientar os profissionais dos abatedouros e estabelecimentos pesquisados quanto aos 

possíveis riscos microbiológicos do produto “coração de frango resfriado e congelado”; 

- Oferecer subsídios científicos à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e ao 

Departamento de Vigilância Sanitária Municipal (VISA) de Goiânia frente à presença de 

Campylobacter spp. em produtos avícolas no estado de Goiás. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local do estudo e Amostragem 

 

Para a realização do estudo e obtenção das amostras junto aos abatedouros e 

comerciantes de produtos avícolas, firmou-se parceria entre a Faculdade de Nutrição 

(FANUT) e Faculdade de Agronomia (EA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), com a 

Agrodefesa e VISA de Goiânia. 

O estudo foi realizado em duas etapas. Em um primeiro momento, ocorreu em 

abatedouros avícolas cadastrados junto à Agrodefesa do Estado de Goiás (APÊNDICE A). 

Selecionou-se todos os abatedouros situados em um raio de 60 km do município de Goiânia, 

totalizando assim, quatro estabelecimentos (A, B, C, D), conforme apresentado no Quadro 1.  

Este critério de distância de Goiânia foi estabelecido considerando a facilidade para 

coleta de amostras pela pesquisadora, bem como, o acompanhamento dos profissionais de 

fiscalização da Agrodefesa nesta atividade. 

 

Quadro 1. Lista de abatedouros avícolas do estado de Goiás, situados em um raio de 60 Km 

do município de Goiânia, 2015. 

Abatedouros Avícolas Município Distância de Goiânia 

Batume Alimentos Nerópolis 36,7 km 

Trilha Distribuidora de Produtos 

Alimentícios Ltda  

Nova Veneza 49,5 km 

Bonasa Alimentos S/A Bela Vista 50,8 km 

Granja GM Frangos Ltda  Anápolis 59,4 km 

 

A segunda etapa da pesquisa, ocorreu em estabelecimentos varejistas de Goiânia, 

cadastrados junto a VISA, que comercializavam produtos avícolas (coração de frango), 

provenientes dos abatedouros pesquisados na primeira etapa do estudo. As visitas foram 

acompanhadas por um fiscal de saúde pública da VISA. 
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Para tanto, tais abatedouros forneceram a lista com os contatos de todos os pontos de 

distribuição de seus produtos para comercialização, na região metropolitana de Goiânia. 

Assim, selecionou-se quatro estabelecimentos varejistas indicados por cada abatedouro 

pesquisado (APÊNDICE B), visto que o abatedouro B possuía apenas quatro pontos de venda 

em Goiânia, e o maior abatedouro pesquisado, C, possuía 39 locais de comercialização. Tais 

locais de venda dos produtos foram codificados conforme a origem do produto como: A1, A2, 

A3 e A4 (oriundos do abatedouro A), B1, B2, B3 e B4 (abatedouro B), C1, C2, C3 e C4 

(abatedouro C) e D1, D2, D3 e D4 (abatedouro D). 

 

 

4.2 Local das análises 

 

As análises microbiológicas das amostras foram realizadas no Laboratório de Controle 

Higiênico Sanitário de Alimentos (LACHSA/FANUT) e, as análises moleculares dos isolados 

de Campylobacter spp., no Laboratório de Bacteriologia Aplicada do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG. 

 

 

4.3 Coleta das amostras  

 

Os quatro abatedouros foram visitados mensalmente no período de três meses, ou seja, 

maio, junho e julho/2015, sempre acompanhados por um fiscal da Agrodefesa, totalizando 

assim, doze visitas, com obtenção de 24 amostras do produto. 

As coletas de amostras de coração de frango (500g) foram realizadas em duplicata, em 

cada visita, por funcionário dos abatedouros, devidamente treinado, utilizando luvas 

descartáveis, na etapa anterior à embalagem do coração de frango, isto é, no tanque de 

resfriamento (chiller), cuja temperatura máxima mensurada foi de 4 °C. Para a coleta dos 

corações, foram utilizadas peneiras de aço inox dos próprios estabelecimentos e sacos 

plásticos esterilizados. A pesagem foi realizada em balança dos próprios abatedouros. Após 

serem coletadas, as amostras foram devidamente identificados e codificadas (A, B, C, D), 

para garantir a privacidade dos estabelecimentos. Em seguida, foram lacradas e 
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imediatamente transferidas para um recipiente isotérmico contendo placas de gelo reciclável, 

e transportadas ao laboratório LACHSA/FANUT, em um prazo máximo de duas horas. 

Os estabelecimentos varejistas, objeto deste estudo, foram visitados uma única vez, 

pela pesquisadora e acompanhados por um fiscal de saúde pública da VISA, totalizando 16 

pontos de coleta e obtenção de 16 amostras do produto.  

As amostras constituíram-se de bandejas (1000g) de coração de frango congelado, 

devidamente lacradas pela embalagem original. Foram obtidas nas gôndolas ou balcão de 

exposição, sendo imediatamente transferidas para um recipiente isotérmico, contendo placas 

de gelo reciclável, e transportadas ao laboratório LACHSA/FANUT, em um prazo máximo de 

duas horas.  

 

 

4.4 Processamento das amostras 

 

Ao chegar ao LACHSA/FANUT, uma das amostras de coração coletada em cada 

abatedouro, assim como as amostras obtidas nos pontos de comercialização, foram 

imediatamente processadas para pesquisa de Campylobacter spp. Estas foram codificadas 

como: amostra 1 (primeiro mês), 2 (segundo mês) e 3 (terceiro mês), para as obtidas nos 

abatedouros. 

Para avaliação da viabilidade, pós congelamento rápido, das espécies possivelmente 

isoladas de Campylobacter em coração de frango, a outra amostra, coletada no abatedouro, foi 

submetida a congelamento, em equipamento específico, até que seu centro geométrico 

atingisse a temperatura de -18 oC, sendo então transferida para o congelador de um 

refrigerador do laboratório e armazenada por 21 dias a uma temperatura média de -10 oC. 

Estas amostras foram codificadas como amostra 1c (primeiro mês), 2c (segundo mês) e 3c 

(terceiro mês). 

 Após este período, a amostra foi descongelada, sob refrigeração (+4 oC), a fim de não 

danificar possíveis células viáveis do micro-organismo pesquisado e processada, seguindo a 

mesma técnica das demais amostras resfriadas.  

Assim, foram analisadas 40 amostras de coração de frango, sendo 12 resfriadas e 12 

congeladas a -18°C, obtidas dos abatedouros e, 16 do comércio varejista.    
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4.5 Isolamento e identificação de Campylobacter spp. 

 

4.5.1 Análises microbiológicas  

As análises microbiológicas para isolamento e identificação de Campylobacter spp. 

obedeceram à metodologia oficial prevista na International Organization for Standardization 

10272-1 (2006) (Figura 1 -  Produção brasileira de carne de frango por estado (ABPA, 

2016)........................12 

Figura 2 – Fluxograma de abate e obtenção de carne e subprodutos de frango (AZEREDO; 

LUCHESE; LAURIA-FILGUEIRAS, 2010)...........................................................................19 

Figura 3)  

Esta metodologia prevê o enriquecimento de 25 gramas da amostra em caldo Bolton e 

incubação em estufa em ambiente de microaerofilia. Também sugere que é possível a redução 

da unidade analítica, desde que mantida a diluição 1:10. 

Nesse estudo, foi adotada a diluição recomendada de 10 gramas de coração para 90 

mL de Caldo Bolton. Este conjunto foi então homogeneizado no stomacher por 10 s a fim de 

não danificar as possíveis células viáveis de Campylobacter spp., que estivessem presentes na 

amostra, sendo em seguida, incubado em estufa a 37 ± 1 oC em microaerofilia por 4-6 h (pré-

enriquecimento), e posteriormente, incubado em estufa a 41,5 ± 1 oC por 44±4 h, em 

microaerofilia (enriquecimento). Essa redução analítica também foi utilizada por Alter et al. 

(2005) e Sampers et al. (2008). 

Após a fase de enriquecimento, a partir do caldo Bolton suplementado com 2% de 

cefoperazona, 2% de vancomicina, 2% de trimetoprima,1% de anfotericina e 5% de sangue 

de carneiro desfibrinado. Uma alçada foi semeada por esgotamento em 3 estrias em placas de 

Petri contendo Ágar Carvão Cefoperazona Desoxicolato Modificado (m-CCDA) 

suplementado com 3,2% de cefoperazona e 1% de anfotericina, sendo em seguida incubadas 

a 41,5 ± 1 °C/44 ± 4 h, em microaerofilia.  

Após o período de incubação, foi observado o desenvolvimento de colônias típicas de 

Campylobacter spp., ou seja, verificou-se presença de colônias acinzentadas, geralmente com 

brilho metálico, planas e úmidas, com tendência ao espalhamento.  

Como controle positivo, foram utilizadas cepas provenientes da Fundação Oswaldo 

Cruz, sendo elas C. jejuni biotiopo I e II, C. coli biotiopo I e II, C. lari, e, cepas da Fundação 

André Tosello, sendo elas C. jejuni tipo I e II.  
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Sempre que identificadas colônias típicas, semelhantes às cepas padrão, a partir do 

isolamento em placa, era realizada a coloração de Gram para confirmação da morfologia dos 

isolados, sendo esperado bacilos Gram negativos, curvos e delgados, além da pesquisa da 

motilidade tipo “saca rolha”, em lâmina com imersão em Caldo Brucella e visualização em 

microscópio aumento de 1000X. 
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Figura 3. Fluxograma para o isolamento de Campylobacter spp. (ISO 10272-1, 2006). 
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 Para o preparo da lâmina com imersão, as lâminas de vidro foram limpas com álcool 

70% e secas em estufas. Acrescentava-se 3 gotas de caldo Brucela com o auxílio de uma 

pipeta e inoculava-se de uma a três colônias idênticas e suspeitas de serem de 

Campylobacter. Em seguida, cobria-se a lâmina com lamínula de 22 X 22 mm e verificava-se 

motilidade ou não no microscópio.  Caso necessário, repetia-se o plaqueamento das colônias 

suspeitas até a obtenção da pureza dos isolados. Assim, quando obtidas colônias puras, 

selecionava-se uma única colônia e semeava-se em meio de cultura Columbia Blood Agar 

(CBA) e em m-CCDA para posterior realização das provas de confirmação e identificação da 

espécie.  

Estes isolados também foram armazenados em meio constituído por glicerol, peptona, 

cloreto de sódio em temperatura de - 80 °C para posterior caracterização genotípica por PCR 

convencional.  

 

4.5.1.1 Provas Bioquímicas confirmatórias para Campylobacter spp. (ISO, 2006)  

Como utilizado na ISO 10272-1 (ISO, 2006), as provas confirmatórias empregadas 

foram: 

Morfologia e motilidade. A partir das placas de CBA, foi suspensa uma colônia em 1mL de 

Caldo Brucella em lâmina (montagem úmida), coberta com lamínula e visualizada em 

microscópio. Considerou-se culturas típicas de Campylobacter spp. os bastonetes curvos com 

motilidade tipo “saca rolha”.  

Teste de crescimento a 25 °C em atmosfera microaerófila. A partir das placas de CBA, 

semeou-se uma alçada da cultura em uma nova placa de CBA e incubou-se a 25 ± 1 °C/44 ± 4 

h, em atmosfera microaerófila. Considerou-se espécies de Campylobacter termotolerantes 

aquelas que não se desenvolviam nesta temperatura.  

Teste de crescimento a 41,5 °C em atmosfera aeróbica. A partir das placas de CBA, 

semeou-se uma alçada da cultura em uma nova placa de CBA e incubou-se a 41,5 ± 5 °C/44 ± 

4 h, em atmosfera aeróbica. Considerou-se espécies de Campylobacter aquelas que não se 

desenvolviam em atmosfera aeróbica. 

Teste de Oxidase. Em uma fita de papel filtro esterilizada embebida com o reagente de 

Kovacs, foi espalhada uma colônia a partir das placas de CBA e, observou-se o aparecimento 
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de cor azul no intervalo de um minuto. As espécies de Campylobacter termotolerantes são 

oxidase positivas. 

 

4.5.1.2 Provas para Identificação de espécies  

Segundo a ISO 10272-1 (2006), para a identificação da espécie de Campylobacter spp. 

realizou-se os  seguintes testes: 

Teste de Catalase. Em uma lâmina com uma gota de peróxido de hidrogênio 3% depositou-

se uma alçada da cultura, a partir das placas de m-CCDA. O borbulhamento em 30 segundos 

foi considerado teste positivo. As espécies C. coli, C. jejuni e C. lari são catalase positivas.  

Teste de sensibilidade à cefalotina e ao ácido nalidíxico. A partir das placas de m-CCDA 

foi preparada uma suspensão da cultura em Caldo Brucella, ajustada para turbidez 0,5 na 

escala de MacFarland. Essa suspensão foi diluída na proporção de 1:10 com o mesmo caldo e 

colocada na superfície de uma placa de ágar Mueller Hinton acrescida com 5% de sangue de 

carneiro. Após cinco minutos de contato, o excesso do liquido foi drenado com micropipeta 

esterilizada e, a placa foi secada em estufa a 37 °C/10 minutos. Após, colocou-se um disco de 

ácido nalidíxico (30µg) e um disco de cefalotina (30µg) na superfície da placa com o auxílio 

de pinça esterilizada e incubou-se a 37 ± 1 °C/22 ± 2h em atmosfera microaerófila, sem 

inverter. Foi observada a sensibilidade pela presença de uma zona de inibição de crescimento 

ao redor dos discos testados. As espécies C. coli e C. jejuni são sensíveis ao ácido nalidíxico e 

resistentes à cefalotina, e, C. lari pode apresentar resistência ou sensibilidade aos dois 

antimicrobianos testados. 

Teste de hidrólise de hipurato. Uma alçada do isolado, a partir das placas de m-CCDA, foi 

transferida para um tubo com 0,4 mL de solução de hipurato de sódio, misturado por agitação 

e incubado a 37 ± 1 °C/2 h em banho maria.  Após esse período, adicionou-se 0,2 mL de 

solução de ninidrina ao tubo, sem agitar. Foi realizada nova incubação a 37 ± 1 °C/10 min e 

observou-se o desenvolvimento de uma cor violeta escura (teste positivo) ou não alteração da 

cor (teste negativo). Cor levemente violeta foi considerada negativa. O C. jejuni é considerado 

hipurato positivo e C. coli e C. lari são hipurato negativos. 

Teste de hidrólise do indoxil acetato. Sobre um disco de indoxil acetato (2,5 a 5,0 mg), 

colocou-se uma alçada da cultura a partir das placas de m-CCDA e uma gota de água 
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destilada esterilizada. Observou-se a mudança de cor do disco para azul escuro entre cinco a 

dez minutos (teste positivo).  O C. coli e C. jejuni são considerados indoxil acetato positivo e 

C. lari é negativo. 

 

4.5.1.3 Interpretação dos resultados 

Considerou-se Campylobacter spp., os isolados testados que apresentaram os 

resultados descritos no Quadro 2. 

Quadro 2. Resultados esperados para confirmação de Campylobacter spp. segundo ISO 

10272-1 (2006) 

Provas confirmatórias Resultado esperado para Campylobacter 

Morfologia Pequenos bastonetes curvos 

Motilidade Tipo “saca rolha” 

Crescimento microaerófilo a 25 °C Negativo 

Crescimento aeróbico a 41,5 °C Negativo 

Teste de oxidase Positivo 

 

  Pela coloração de Gram visualizada na Figura 4, foi possível caracterizar os isolados 

de Campylobacter spp. como bastonetes curvos, delgados e Gram negativos. 

 

 

Figura 4. Morfologia das cepas de Campylobacter spp. sob coloração de Gram. Aumento de 

1000X.   

Para identificação das espécies utilizou-se a interpretação dos testes realizados de 

acordo com o Quadro 3. 
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Quadro 3. Características das espécies de Campylobacter termofílicos nos testes de 

identificação, segundo ISO 10272-1 (2006) 

Teste C. jejuni C. coli C. lari 

Catalase + + + 

Sensibilidade ao ácido nalidíxico Sa Sa V 

Sensibilidade à cefalotina R R R 

Hidrólise do hipurato + - - 

Hidrólise do indoxil acetato + + - 

      a Tem sido observada elevação na resistência.   

    -: negativo; +: positivo; V: variável; R: resistente; S: sensível       

   Fonte: ISO 10272-1 (2006). 

 

4.5.2 PCR convencional para confirmação das espécies  

Segundo metodologia adaptada de Wang et al. (2002), Linton et al. (1997) e LaGier et 

al. (2004) procedeu-se a identificação molecular dos isolados.  

A partir dos isolados suspeitos de Campylobacter spp. obtidos e armazenados em meio 

glicerol com peptona e cloreto de sódio a - 80 °C, realizou-se o plaqueamento destes em ágar 

Müeller-Hinton, e incubou-se a 42 °C/ 48 horas em microaerofilia. Após o período de 

incubação, realizou-se a extração do DNA genômico e a confirmação de espécies pela técnica 

de PCR convencional. 

Para a extração de DNA genômico dos isolados utilizou-se o DNeasy Blood & Tissue 

Kit (Qiagen®), conforme recomendações do fabricante. Cinco colônias foram suspensas em 

200 µL de tampão TE 1X (Tris 10mM, pH 7,5 e EDTA 1mM pH 8,0) e incubadas em 

termobloco a 37 °C por 90 minutos. Em seguida, adicionou-se 25 µL da enzima proteinase K 

e 200 µL de tampão AL. Incubou-se novamente a 70 °C por 30 minutos. Adicionou-se 200 

µL de etanol P.A., seguido de centrifugação a 8.000g por um minuto. Acrescentou-se 500 µL 

de tampão AW1, e realizou-se a centrifugação a 8.000g por um minutos. Após, adicionou-se 

500 µL de tampão AW2 e tampão AE e nova centrifugação a 8.000g por um minuto. O 

produto foi utilizado como DNA template para a reação de PCR. 

 

 

4.5.2.1 Identificação dos isolados de C. jejuni, C. coli e C. lari  
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Foram utilizados como controles positivos, cepas de C. jejuni tipo I e II obtidas junto à 

Fundação André Tosello, cepas de C. jejuni biotipo I, C. jejuni biotipo II, C. coli biotipo I, C. 

coli biotipo II e C. lari cedidas pela Fundação Oswaldo Cruz e também cepas de C. jejuni 

ATCC 33560, C. coli ATCC 43478 e C. lari ATCC 35221. Como controle negativo foi 

utilizado mistura da reação sem DNA template.  

Para a identificação da espécie C. jejuni foi utilizado como alvo o gene da hipuricase 

(hipO). Os oligonucleotídeos utilizados para amplificação foram HIP F (5'-

GAAGAGGGTTTGGGTGGTG-3') e HIP R (5'-AGCTAGCTTCGCATAATAACTTG-3') de 

acordo com Linton et al. (1997). O amplicon esperado foi de 735 pb. Para a identificação da 

espécie C. coli foi utilizado como alvo o gene da serina hidroximetiltransferase (glyA). Os 

oligonucleotídeos utilizados para amplificação foram F – 5’ 

CATATTGTAAAACCAAAGCTTATCGG 3’ e R – 5’ AGTCCAGCAATGTGTGCAATG 

3’, de acordo com LaGier et al. (2004). O amplicon esperado foi de 133 pb. Para a 

identificação da espécie C. lari foi utilizado o mesmo alvo do C. coli (glyA). Os 

oligonucleotídeos utilizados para amplificação foram F – 5’ 

TAGAGAGATAGCAAAAGAGA 3’ e R – 5’ TACACATAATAATCCCACCC 3’ de acordo 

com Wang et al. (2002). O amplicon esperado foi de 251 pb. 

A mistura de reação foi preparada em um volume final de 25 μL contendo tampão de 

reação 5X (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 200 μM de cada dNTP; 

2,5 mM MgCl2, 0,4 μM de cada oligonucleotídeo iniciador; 5,0 U de Taq DNA polimerase; 

10 a 100 ηg do DNA template. Para a reação de amplificação foi utilizado o programa: 5 

minutos a 95 ºC, 30 ciclos de um minuto a 95 ºC, 50 segundos a 59 ºC, 50 segundos a 72 ºC e 

uma extensão adicional de sete minutos a 72 ºC. 

A eletroforese dos produtos de amplificação foi realizada em gel de agarose a 1,5% 

em tampão Tris-Borato-EDTA 0,5 X por 90 minutos a 80 V. O marcador de 50 bp foi 

utilizado como padrão de peso molecular. Os géis foram visualizados após coloração com 

brometo de etídeo (0,5 μg/mL), e capturados com o sistema de fotodocumentação Imager 

GelDocTM XR (BioRad® Laboratories).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Das quarenta amostras de coração de frango analisadas (24 dos abatedouros e 16 do 

comércio varejista), oito (20,0%) tiveram isolados identificados como do gênero 

Campylobacter, e confirmados como sendo todos da espécie Campylobacter jejuni, não sendo 

identificadas as espécies C. coli e C. lari também objeto de pesquisa deste estudo. Vinte e 

cinco amostras (62,5%) não apresentaram isolados das espécies de Campylobacter estudadas 

e em sete (17,5%) não houve desenvolvimento de qualquer micro-organismo.  

Dos oito isolados de Campylobacter jejuni, dois (25,0%) foram provenientes de 

amostras de coração resfriadas obtidas nos abatedouros, quatro (50,0%) também de amostras 

dos abatedouros, porém congeladas a -18°C por 21 dias, e dois isolados (25,0%) de amostras 

congeladas do comércio varejista de Goiânia. 

Na tabela 1, visualiza-se os estabelecimentos de origem de cada isolado obtido neste 

estudo.  

Tabela 1. Perfil genotípico dos isolados de Campylobacter, em coração de frango resfriado e 

congelado dos abatedouros de Goiás e do comércio varejista de Goiânia, 2015. 

 

 

Estabelecimento 

 

Amostra 

Isolado de 

Campylobacter  

Espécie 

Identificada 

 

 

 

 

Abatedouro 

A 3 1 C. jejuni 

D 2 1 C. jejuni 

B 
2c 1 C. jejuni 

3c 1 C. jejuni 

D 
2c 1 C. jejuni 

3c 1 C. jejuni 

Comércio 

Varejista 

B2 1 1 C. jejuni 

D1 1 1 C. jejuni 

 

Na tabela 1, é possível observar que foi obtida maior frequência de isolados nas 

amostras de coração congeladas n=6 (75,0%), destacando-se os abatedouros B e D, tanto nas 

amostras congeladas por 21 dias dos abatedouros, quanto nas congeladas do comércio 

varejista.  
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Não foi obtido isolado das espécies de Campylobacter estudadas nas amostras do 

abatedouro C, tanto nas coletadas no próprio abatedouro como no comércio varejista. 

Destaca-se que este local, segundo visualizado em visita ao estabelecimento, e em 

comunicação com o fiscal da Agrodefesa que acompanhou as visitas, é o único 

estabelecimento de grande porte, dentre os pesquisados, com abate diário de 20.000 aves, com 

comercialização dos seus produtos em nível nacional e com maior rigor na aplicação dos 

procedimentos de Controle de Qualidade. Provavelmente, este quadro tenha contribuído para 

a qualidade microbiológica do produto analisado. 

No abatedouro B, de médio porte, abate de 5.000 aves/dia em média, também segundo 

observações quando em visita ao local e análise do fiscal que acompanhou as visitas, trata-se 

de local que apresentou desvios no emprego dos procedimentos de Controle de Qualidade e 

Controle de Processo de abate, ressaltando desvios dos padrões estabelecidos de tempo e 

temperatura de exposição das aves e vísceras nos tanques de resfriamento, podendo aumentar 

assim, o nível de contaminação cruzada.  

Nos abatedouros A e D, ambos com abate diário de 1.000 a 2.000 aves/dia, embora se 

tenha observado um melhor cumprimento dos procedimentos de controle de qualidade do que 

em B, foram obtidos um e dois isolados de Campylobacter jejuni, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Destaca-se também, que o abatedouro D possui menor número de funcionários e 

menos automação no processo de abate que A. Além disso, diferentemente dos demais 

abatedouros, que abatem frango de corte de 42 dias em média, o tipo de frango abatido em D 

é o “caipira francês” subtipo pescoço pelado vermelho, criados no campo, abatidos com 70 a 

80 dias e maior peso. Segundo Rosenquist et al. (2013), aves criadas no sistema caipira ou 

orgânico, têm maior acesso ao ambiente, ou seja, são criadas a pasto, estando assim, mais 

expostas ao fatores de risco de contaminação por Campylobacter spp. e outras espécies de 

bactérias tais Salmonella spp.. 

É importante observar, que nas amostras da segunda visita ao abatedouro D, tanto 

resfriada (2) quanto congelada (2c), obteve-se isolados de C. jejuni, indicando persistência da 

contaminação e viabilidade deste micro-organismo ao congelamento. Além disso, foi obtido 

isolado de C. jejuni em amostra do comércio varejista que comercializa coração de frango do 

abatedouro D, evidenciando novamente a habilidade deste micro-organismo em sobreviver ao 

longo da cadeia produtiva de frango. 

Trassi (2012), em estudo sobre a presença de Campylobacter spp. em carcaças e 

miúdos de frango, coletados resfriados em três agroindústrias localizadas no estado de Goiás, 

utilizando a técnica de isolamento bacteriano convencional, encontrou o patógeno pesquisado 
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em 4,4% (7/160) das amostras analisadas, sendo que os miúdos mostraram-se positivos, ao 

contrário de todas as carcaças avaliadas que mostraram-se livres de Campylobacter spp.  

Hungaro et al. (2015) e Badaró (2013), em Minas Gerais, analisaram 95 e 150 

carcaças de frango resfriadas, também oriundas de abatedouros locais, empregando a técnica 

de Número Mais Provável (NMP) com confirmação por PCR e, encontraram 16,8 (16/95) e 

16,7% (25/150) de contaminação por Campylobacter spp., respectivamente. 

Mulinari, Salvatori e Majolo (2014), em abatedouros do Rio Grande do Sul, avaliaram 

37 amostras de carcaça de frango e 13 amostras compostas por fígado, dorso, coxa e 

sobrecoxa, moela, asa, filé de peito e coração, todas resfriadas, e verificaram 34,0% (17/50) 

de contaminação por Campylobacter spp. Das amostras de miúdos analisadas, não se isolou 

este patógeno nas de coração de frango analisadas. 

Aguiar (2014), no estado do Rio de Janeiro, analisou 60 amostras de carcaças de 

frango resfriadas coletadas em seis abatedouros, pelo método ELISA e obteve 27 (45,0%) 

amostras contaminadas por Campylobacter spp.  

Considerando o presente estudo e os demais citados, é possível observar que, nos 

últimos anos, tal micro-organismo vem sendo isolado em produtos avícolas e em ambientes 

de abate do Brasil e que os valores encontrados neste estudo encontram-se dentro da média 

obtida nos estudos brasileiros. A variação observada para a ocorrência de Campylobacter 

pode ser resultante de diferenças geográficas, sazonalidade, além do emprego de diferentes 

técnicas de amostragem e metodologias laboratoriais.   

No concernente às espécies de Campylobacter, Chaves et al. (2010) e Moura (2010) 

igualmente identificaram todos os isolados encontrados como C. jejuni, e Hungaro et al. 

(2015) caracterizou como esta espécie, 93,8% de isolados obtidos.  

Das amostras provenientes do comércio varejista, conforme citado anteriormente, 

foram obtidos dois isolados de Campylobacter jejuni.  

Os estabelecimentos varejistas visitados constituíram-se de açougues inseridos em 

supermercados e empórios de Goiânia, nos quais o produto coração de frango encontrava-se 

em balcões de exposição com temperatura controlada e, acondicionados em embalagem 

fechada de 1000 g e congelados. 

A persistência de Campylobacter spp. do abatedouro ao comércio varejista, pode ser 

explicada pelo fato de que quando exposto a situações desfavoráveis, tais como oscilações de 

temperatura e congelamento, este micro-organismo pode assumir a forma cocóide e VNC 

como estratégia de sobrevivência, propiciando até mesmo micro-organismos inviáveis para 
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cultivo, entretanto, que podem ser transmitidos e causar infecção em humanos, sobretudo, nos 

indivíduos imunocomprometidos.  

Além disso, estudos indicam que o congelamento reduz o número de células viáveis de 

Campylobacter presente nas carnes cruas, dada sua característica de sensibilidade a 

temperaturas negativas, porém, não o inviabiliza totalmente. Pesquisas mostram que, a 

aplicação de tratamentos estressantes prévios ao congelamento, como o choque térmico, 

resultam em alterações na composição da membrana citoplasmática de células bacterianas, 

entre elas C. jejuni, e na indução de algumas proteínas de estresse, conhecidas como ATR. 

Estas estão associadas ao aumento da tolerância ao congelamento (MELO et al., 2013; SILVA 

et al. 2014; ZHANG et al., 2012). 

El-Shibinya, Phillippa e Connerton (2009) realizaram estudo de recuperação 

Campylobacter spp. inoculadas em pele de frango. Submeteram este produto inoculado ao 

congelamento rápido a -20 °C, e ao congelamento lento, em freezer doméstico.  Verificaram 

que as células bacterianas submetidas ao congelamento rápido manifestaram recuperação 

superior àquelas congeladas lentamente, provavelmente devido a formação de microcristais de 

gelo no primeiro tratamento e, portanto, menor lesão das células viáveis deste micro-

organismo.  

Sampers et al. (2010), em estudo com preparações cárneas de frango congeladas e 

naturalmente contaminadas, relataram que, após 24 horas de armazenamento a -22 °C, 

ocorreu decréscimo de um log na contagem de UFC de Campylobacter spp. A partir de então, 

não mais foram detectadas reduções significativas ao longo de 84 dias de estocagem, sendo 

possível verificar presença deste patógeno e, portanto, confirmando sua persistência por 

longos períodos em produtos congelados.  

Boufleur (2009) avaliou a sobrevivência de Campylobacter spp. em miúdos de frango 

frescos obtidos no comércio de Santa Maria/RS, após o congelamento por sete dias a -18 °C e, 

obteve isolamento de C. jejuni em 8,3% das amostras analisadas, sendo duas de fígado e uma 

de coração.  

Hänel e Atanassova (2007), na Alemanha, conseguiram recuperar C. jejuni em 68% e 

24% das amostras de frango inoculadas com este patógeno e, armazenadas sob congelamento 

a -20 ºC, após duas e quatro semanas, respectivamente. 

Magajna e Schraft (2015) observaram em seus estudos que quando Campylobacter 

spp. forma biofilmes aumenta sua resistência a choques térmicos em duas vezes, propiciando 

também sua manutenção em alimentos e no ambiente de produção.  
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Destaca-se que no Brasil, a fiscalização por parte da Agrodefesa e outros órgãos de 

vigilância fica prejudicada, visto que não existem padrões legais estabelecidos frente a este 

patógeno no país. Segundo os padrões exigidos pela Resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro 

de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), miúdos de aves próprios 

para o consumo devem apresentar concentração máxima de   105 NMP/ml para coliformes 

somente Coliformes  termotolerantes, na ausência de Salmonella/25g. Nas indústrias com SIE 

as ações se resumem à verificação das BPF incluindo o controle de higiene da linha de 

processamento, da saúde dos manipuladores envolvidos e do binômio tempo e temperatura 

nos tanques resfriados de exposição dos produtos.  

É importante destacar, que o congelamento apresenta um critério importante frente à 

qualidade sanitária de carnes e, consequente sobrevivência de micro-organismos. Segundo 

preconizado pela legislação brasileira para conservação de produtos cárneos, o ideal é que 

ocorra um congelamento rápido e que seja mantida uma continuidade da cadeia do frio desde 

a indústria até o consumidor final. Esta estratégia tem como finalidade evitar a formação de 

macrocristais de gelo e consequente lesão aos tecidos celulares, proporcionando assim, um 

produto com qualidade sensorial adequada (BRASIL, 1998). Todavia, mesmo o 

congelamento rápido que assegure a qualidade da carne pode apresentar risco de viabilidade 

das células de Campylobacter spp. bem como sua continuidade na cadeia de alimentos. 

Considerando, mais uma vez, a falta de padrões microbiológicos para este patógeno na 

legislação vigente, faz-se necessária, por parte dos órgãos de fiscalização sanitária, a cobrança 

e monitoramento rigoroso das BPF e implantação do Sistema de Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC/HACCP) tanto nos abatedouros quanto nos estabelecimentos 

comerciais varejistas, diminuindo assim riscos de contaminação cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados do estudo permitiram isolar C. jejuni em amostras de coração de frango 

obtidas, tanto nos abatedouros, quanto em estabelecimentos varejistas pesquisados.  

O congelamento rápido e o armazenamento sob congelamento empregados neste 

estudo não inviabilizaram a sobrevivência de Campylobacter spp., alertando, assim, para o 

risco à segurança sanitária do produto coração de frango nestas condições de conservação.  

A técnica de tipificação genotípica utilizada permitiu caracterizar os isolados suspeitos 

como espécie C. jejuni. 

 Os dados obtidos poderão ser utilizados para orientar os profissionais dos abatedouros 

e estabelecimentos pesquisados, quanto aos possíveis riscos microbiológicos do produto 

“coração de frango resfriado e congelado”, bem como a necessidade de cumprimento das 

BPF.  

Acredita-se que os resultados obtidos nesta pesquisa oferecerão subsídios científicos à 

Agrodefesa e a VISA Municipal de Goiânia frente aos riscos microbiológicos pela presença 

de Campylocbacter spp. em produtos avícolas no estado de Goiás. Podendo contribuir 

também, para construção de padrões legais frente ao monitoramento deste micro-organismo, 

nesta importante linha de produção alimentícia, e assim garantir saúde dos consumidores. 
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APÊNDICE A 

 

 

Relação dos abatedouros cadastrados na Agrodefesa do estado de Goiás localizados em 

um raio de 60 km do município de Goiânia 

 

 

1. Granja Gm Frangos Ltda – Gm Frangos 

Av. Rodrigues Peixoto Chácara 01/07 Setor Peixoto Tel: 62-3316-3333 

 

2 . Trilha Distribuidora De Produtos Alimentícios Ltda - Trilha 

Rod. Go 020 S/N° Km 28 À Direita 7 Km Cep: 75.240-000 Zona Rural Tel: 62-3251- 5354 / 

8441-8579 

 

3 . Eduardo Fukushima Da Silveira – Batume Alimentos 

Fazenda Batume Quinhão 06 Z ona Rural Tel: 62-9113-4005 

 

4 . Bonasa Alimentos S/A - Bonasa 

Rod. Go 222 Km 02 Fazenda Guariroba Zona Rural Tel: 62-3356-1245 / 3356 -1991 
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APÊNDICE B 

 

 
Lista dos pontos de venda, no município de Goiânia, que comercializam produtos avícolas 

provenientes dos abatedouros pesquisados no estudo. 

 

Abatedouro Razão Social Endereço 

 

 

 

 

 

Granja GM Frangos 

Ltda 

Supermercado Raio de Sol Av. do povo, n0 1465, qdr. 50, lt. 

18. Vila Mutirão. Goiânia 

Supermercado Confiança Rua São Miguel, qdr. 16, lt. 06. 

Setor  Central. Aparecida de 

Goiânia 

Supermercado Vitória Rua elo 42, n0 360, qdr. 20, lt. 22. 

Parque Eldorado Oeste. Goiânia 

Supermercado Canaã Rua lateral, qdr. 02, lt. 05. Vila 

Isaura.  Aparecida de Goiânia 

 

 

 

 

Trilha Distribuidora de 

Produtos Alimentícios 

Ltda 

Mais comércio de alimentos  

 

Rua Conquista, n°213, qdr. 115, lt. 

37.  

Setor Leste Universitário. Goiânia 

Trilha alimentos Ltda. Praça Walter Santos, n0 172, qdr. 

62, lt. 2/8, sala 1. Setor Coimbra. 

Goiânia 

Pratiko comércio de 

alimentos  

Sexta Avenida, n041, qdr. 90, lt. 12 

E. Setor Leste Universitário. 

Goiânia 

Supermercado Meire Ltda  

 Super Zé 

Av. Fued José Sebba, n° 234, qdr. 

M, lt. 10. Jardim Goiás. Goiânia 

 

 

 

 

BATUME ALIMENTOS 

DISTRIBUIDORA DE 

CARNES DA PRAÇA DO 

AVIÃO 

 

PRAÇA SANTOS DUMONT, N° 

35, QDR. 39 A, LTE. 05. SETOR 

AEROPORTO. GOIÂNIA 

Jerivá comércio de alimentos 

ltda. 

Av. Perimetral Norte, n° 8303. 

Shopping Passeio das Águas. 

Goiânia 

Jerivá comércio de alimentos 

ltda. 

Av. Deputado Jamel Cecílio, 

n°3300. Jardim Goiás. Shopping 

Flamboyant. Goiânia 

Supermercado Meire ltda. Av. Fued José Sebba, n° 

234, qdr. M, lte. 10. Jardim Goiás. 

Goiânia 

 

 

BONASA ALIMENTOS 

S/A 

Empório 87 Rua 87, n°126. Setor Sul. Goiânia 

Silva e Silva supermercado 

ltda 

 

Av. Dom Eduardo, n° 317, qdr. 525, 

lt. 4.  

Setor São Jorge. Goiânia 

Luciane de Paula Oliveira Av. Belém, S/N, qdr. 13, lte. 12. 

Setor VI João Vaz. Goiânia 

WR Carnes delivery ltda  

 

Av. Castelo Branco, n° 801, qdr. 26 

A, lt. 13. Bairro dos Aeroviários. 

Goiânia 
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APENDICE C 

 
Artigo a ser submetido ao periódico Ciência Rural, Qualis B1 e Fator de impacto 0.0183 
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Campylobacter termotolerantes EM CORAÇÃO DE FRANGO DE ABATEDOUROS 

DE GOIÁS E ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS DE GOIÂNIA 

TERMOTOLERANT Campylobacter IN CHICKEN HEART FROM 

SLAUGHTERHOUSES OF GOIÁS AND MARKET RETAIL FROM GOIÂNIA 

 

MORAIS, M.B.1; CAMPOS, M.R.H. 2; MINAFRA-REZENDE, C. S.3; ANDRÉ, 

M.C.D.P.B.4 

 

1 - Escola de Agronomia/UFG, Goiânia, GO, Brasil. 
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RESUMO 

 

Campylobacter é geralmente considerado um micro-organismo frágil às condições ambientais 

normais. Contudo, o mesmo tem demonstrado possuir estratégias de sobrevivência, chegando 

a causar doenças como a campilobacteriose. Considerando sua importância em saúde pública 

ao longo do mundo, pretendeu-se neste estudo pesquisar Campylobacter spp. em coração de 

frango obtido em abatedouros do estado de Goiás (raio de 60km de Goiânia) e do comércio 

varejista da capital, Goiânia. Foram analisadas 40 amostras de coração de frango, sendo 24 

oriundas de quatro abatedouros (12 resfriadas e 12 congeladas a -18°C e, armazenadas por 21 

dias a -10 °C em freezer convencional) e 16 amostras de coração de frango congeladas em 

bandejas coletadas nos pontos de venda destes mesmos abatedouros, entre os meses de maio e 

setembro de 2015. Para identificação molecular dos isolados obtidos segundo metodologia 

preconizada pela ISO 10272-1, foi realizada a técnica Monoplex Polymerase Chain Reaction 

para detecção dos genes hipO (C. jejuni), glyA (C. coli e C. lari). Foi identificado C. jejuni em 

20,0% das amostras analisadas, sendo 75,0% destas coletadas diretamente nos abatedouros e 

25% provenientes do comércio varejista. Das amostras positivas dos abatedouros, 33,33% 

eram do tipo resfriadas e 66,67% do tipo congeladas por 21 dias a -10°C após a coleta. Os 

resultados obtidos neste estudo evidenciam a capacidade de sobrevivência deste micro-

organismo ao longo cadeia produtiva de carne de frango, bem como sua resistência as 

operações de congelamento, reforçando assim a necessidade do estabelecimento de padrões 

legais de pesquisa de Campylobacter no Brasil. 

Palavras chave: Campylobacter, Produtos avícolas, Microbiologia de alimentos. 
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Abstract  

Campylobacter is generally recognized as a normal environmental conditions fragile 

microorganism. However it has shown to have survival strategies, even causing diseases like 

campilobacteriosis. Considering its importance in public heath worldwide, the objective of 

this study was to investigate Campylobacter spp. in chicken heart obtained in Goiás state 

slaughterhouses (radius of 60km of Goiânia) and of the retail trade of the capital, Goiânia. A 

total of 40 chicken heart samples were analyzed, 24 from four slaughterhouses (12 chilled and 

12 frozen at -18 ° C and stored for 21 days at -10 ° C in a conventional freezer) and 16 

chicken heart samples collected frozen in trays at the points of sale of these same 

slaughterhouses, between May and September 2015. Molecular identification of the isolates 

obtained according ISO 10272-1 methodology was carried out by Monoplex Polymerase 

Chain Reaction technique for the detection of the hypo (C. jejuni) and glyA (C. coli and C. 

lari) genes. C. jejuni was identified in 20.0% of the analyzed samples, 75.0% collected 

directly from the slaughterhouses and 25% from the retail trade. From the positive samples 

from the slaughterhouses, 33.33% were cooled and 66.67% frozen for 21 days at -10 ° C after 

collection. The results obtained in this study evidenced the survival capacity of this 

microorganism throughout the productive chain of chicken meat, as well as its resistance to 

freezing operations, thus reinforcing the need to establish legal standards for Campylobacter 

research in Brazil. 

Key words: Campylobacter, Poutry product, Food Microbiology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um importante exportador de carne de frango, tendo 32,7% de sua produção 

destinada ao mercado externo somente no ano de 2015. Neste mesmo ano, o país produziu 

13,14 milhões de toneladas de carne de frango, superando a produção chinesa, estimada pelo 

United States Department of Agriculture (USDA) em 13,09 milhões toneladas, ocupando 

assim, o segundo lugar no ranking de maiores produtores de carne de aves do mundo, 

perdendo apenas para os Estados Unidos da América (EUA) (IBGE, 2015; SNA, 2015). 

A carne de frango constitui-se de excelente fonte de proteínas, vitaminas do complexo 

B e minerais e, devido às suas características intrínsecas como composição química, elevada 

atividade de água e pH próximo da neutralidade, torna-se também um excelente meio para 

desenvolvimento de micro-organismos. Além disso, possui alta competitividade de preço em 

relação às outras carnes, favorecendo seu consumo e exigindo assim, eficiente e rigoroso 

sistema de controle de qualidade que garanta sua segurança sanitária junto aos consumidores 

(CAMPOS et al., 2015). 

  Sabe-se porém, que a carne de aves sadias não contêm bactérias no momento anterior 

ao abate, sendo contaminada durante o processamento industrial, com diversos tipos de 

micro-organismos oriundos, principalmente, da pele e do trato gastrointestinal das aves.  A 

evisceração é apontada como importante ponto crítico de controle, podendo ocorrer nesta 

etapa a contaminação da carcaça e seus subprodutos, dos equipamentos circundantes e 

consequentemente da produção (AZEREDO; LUCHESE; LAURIA-FILGUEIRAS, 2010). 

No processo de criação de frango, os ovos são apontados como a fonte primária de 

contaminação do trato gastrointestinal das aves, visto que, nem sempre seus poros apresentam 

a devida cobertura de material proteico necessário à proteção contra contaminantes 
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ambientais. Por isso, é amplamente aceito na comunidade científica os patógenos 

Campylobacter e Salmonella sofrem transmissão vertical (COX; MAURER, 2012).  

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), estimativas mostram 

que 14 em cada 100.000 norte-americanos são, anualmente, diagnosticados com 

Campylobacter spp., sendo muitos casos não diagnosticados ou não declarados (CDC, 2014).  

Na Europa, dados do European Centre for Disease Prevention and Control (ECDP) e 

European Food Safety Authority (EFSA) informam que o número de casos diagnosticados 

com Campylobacter confirmados em 2014 foi de 236.851 e o alimento mais incriminado por 

contaminação foi a carne de frango (EFSA; ECDP, 2016; HANSSON et al., 2015).  

No Brasil, poucos casos de DTA são atribuídos ao Campylobacter, principalmente por 

falhas no processo de notificação e pela inexistência de um programa nacional de vigilância 

deste micro-organismo. Contudo, em 2008, o Programa Nacional de Monitoramento da 

Prevalência e da Resistência Bacteriana em Frango (PREBAF), da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), em sua segunda fase, iniciou a investigação da presença de 

Listeria monocytogenes e Campylobacter spp. (ANVISA 2008; BADARÓ, 2013; MS, 2013). 

 Dentre os subprodutos de consumo humano, oriundos do processamento industrial da 

carne de frango, destacam-se as vísceras comestíveis, fígado, moela e coração, sendo o 

fígado, relatado com alto índice de contaminação por Campylobacter spp. (GODOI; 

GANDRA; GANDRA, 2010).  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Inicialmente foram realizadas três coletas em quatro abatedouros (A, B, C, D), 

situados em um raio de 60 km do município de Goiânia, no período de três meses, maio, 

junho e julho/2015. Em cada uma delas foram coletadas duas amostras de coração de frango 

(500g) diretamente no tanque de resfriamento (chiller) (n=24), cuja temperatura máxima 
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mensurada foi de 4 °C. Para a coleta dos corações, foram utilizadas peneiras de aço inox dos 

próprios estabelecimentos e sacos plásticos esterilizados. As amostras foram devidamente 

identificadas, lacradas e transferidas para recipiente isotérmico contendo placas de gelo 

reciclável, e transportadas ao laboratório LACHSA/FANUT, em um prazo máximo de duas 

horas. 

Em uma segunda etapa, no mês de setembro, foram realizadas coletas em 

estabelecimentos varejistas de Goiânia, cadastrados junto a Vigilância Sanitária Municipal – 

VISA, que comercializavam produtos avícolas (coração de frango), provenientes dos 

abatedouros pesquisados. Visto que o abatedouro B possuía apenas quatro pontos de venda 

em Goiânia, e o maior abatedouro pesquisado, C, possuía 39 locais de comercialização, 

selecionou-se quatro estabelecimentos varejistas indicados por cada abatedouro pesquisado. 

Estes foram visitados uma única vez, totalizando dezesseis pontos de coleta e obtenção de 

dezesseis amostras (n=16) constituídas de bandejas (1000g) de coração de frango congelado, 

devidamente lacradas pela embalagem original. Foram obtidas nas gôndolas de exposição, 

sendo imediatamente também transferidas para recipiente isotérmico, contendo placas de gelo 

reciclável, e transportadas ao laboratório em um prazo máximo de duas horas.  

De cada coleta realizada nos abatedouros, uma amostra a chegar no laboratório, foi 

imediatamente processada para pesquisa de Campylobacter spp. conforme a metodologia 

oficial prevista na International Organization for Standardization 10272-1 (2006), sendo 

codificada como amostra 1 (primeiro mês), 2 (segundo mês) e 3 (terceiro mês). A outra 

amostra proveniente do mesmo abatedouro, para avaliação da viabilidade pós congelamento 

rápido, das espécies possivelmente isoladas de Campylobacter em coração de frango, foi 

submetida a congelamento, em equipamento específico, até que seu centro geométrico 

atingisse a temperatura de -18 oC, sendo então transferida para o congelador de um 

refrigerador do laboratório e armazenada por 21 dias a uma temperatura média de -10 oC. 
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Estas amostras foram codificadas como amostra 1c (primeiro mês), 2c (segundo mês) e 3c 

(terceiro mês). Após este período, a amostra foi descongelada, sob refrigeração (+4 oC), e 

processada seguindo a mesma técnica das demais amostras resfriadas.  

As amostras coletadas no comércio, ao chegarem no laboratório, foram descongeladas 

sob refrigeração (+4 oC), e processadas seguindo a mesma técnica das demais amostras. 

Os isolados de Campylobacter spp. obtidos tiveram suas espécies confirmadas por 

Monoplex Polymerase Chain Reaction para detecção dos genes hipO (C. jejuni), glyA (C. coli 

e C. lari), conforme metodologia adaptada de Wang et al. (2002), Linton et al. (1997) e 

LaGier et al. (2004)  

A partir dos isolados de Campylobacter spp. obtidos e armazenados em meio glicerol 

com peptona e cloreto de sódio a - 80 °C, realizou-se o plaqueamento destes em ágar Müeller-

Hinton, e incubou-se a 42 °C/ 48 horas em microaerofilia. Após o período de incubação, 

realizou-se a extração do DNA genômico e a confirmação de espécies pela técnica de PCR 

convencional. 

Para a extração de DNA genômico dos isolados utilizou-se o DNeasy Blood & Tissue 

Kit (Qiagen®), conforme recomendações do fabricante. Cinco colônias foram suspensas em 

200 µL de tampão TE 1X (Tris 10mM, pH 7,5 e EDTA 1mM pH 8,0) e incubadas em 

termobloco a 37 °C por 90 minutos. Em seguida, adicionou-se 25 µL da enzima proteinase K 

e 200 µL de tampão AL. Incubou-se novamente a 70 °C por 30 minutos. Adicionou-se 200 

µL de etanol P.A., seguido de centrifugação a 8.000g por um minuto. Acrescentou-se 500 µL 

de tampão AW1, e realizou-se a centrifugação a 8.000g por um minutos. Após, adicionou-se 

500 µL de tampão AW2 e tampão AE e nova centrifugação a 8.000g por um minuto. O 

produto foi utilizado como DNA template para a reação de PCR. 

Foram utilizados como controles positivos, cepas de C. jejuni tipo I e II obtidas junto à 

Fundação André Tosello, cepas de C. jejuni biotipo I, C. jejuni biotipo II, C. coli biotipo I, C. 
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coli biotipo II e C. lari cedidas pela Fundação Oswaldo Cruz e também cepas de C. jejuni 

ATCC 33560, C. coli ATCC 43478 e C. lari ATCC 35221. Como controle negativo foi 

utilizado mistura da reação sem DNA template.  

Para a identificação da espécie C. jejuni foi utilizado como alvo o gene da hipuricase 

(hipO). Os oligonucleotídeos utilizados para amplificação foram HIP F (5'-

GAAGAGGGTTTGGGTGGTG-3') e HIP R (5'-AGCTAGCTTCGCATAATAACTTG-3') de 

acordo com Linton et al. (1997). O amplicon esperado foi de 735 pb. Para a identificação da 

espécie C. coli foi utilizado como alvo o gene da serina hidroximetiltransferase (glyA). Os 

oligonucleotídeos utilizados para amplificação foram F – 5’ 

CATATTGTAAAACCAAAGCTTATCGG 3’ e R – 5’ AGTCCAGCAATGTGTGCAATG 

3’, de acordo com LaGier et al. (2004). O amplicon esperado foi de 133 pb. Para a 

identificação da espécie C. lari foi utilizado o mesmo alvo do C. coli (glyA). Os 

oligonucleotídeos utilizados para amplificação foram F – 5’ 

TAGAGAGATAGCAAAAGAGA 3’ e R – 5’ TACACATAATAATCCCACCC 3’ de acordo 

com Wang et al. (2002). O amplicon esperado foi de 251 pb. 

A mistura de reação foi preparada em um volume final de 25 μL contendo tampão de 

reação 5X (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 200 μM de cada dNTP; 

2,5 mM MgCl2, 0,4 μM de cada oligonucleotídeo iniciador; 5,0 U de Taq DNA polimerase; 

10 a 100 ηg do DNA template. Para a reação de amplificação foi utilizado o programa: 5 

minutos a 95 ºC, 30 ciclos de um minuto a 95 ºC, 50 segundos a 59 ºC, 50 segundos a 72 ºC e 

uma extensão adicional de sete minutos a 72 ºC. 

A eletroforese dos produtos de amplificação foi realizada em gel de agarose a 1,5% 

em tampão Tris-Borato-EDTA 0,5 X por 90 minutos a 80 V. O marcador de 50 bp foi 

utilizado como padrão de peso molecular. Os géis foram visualizados após coloração com 
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brometo de etídeo (0,5 μg/mL), e capturados com o sistema de fotodocumentação Imager 

GelDocTM XR (BioRad® Laboratories).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das quarenta amostras de coração de frango analisadas, oito (20,0%) foram positivas 

para Campylobacter spp., confirmados como sendo todos da espécie Campylobacter jejuni, 

não sendo identificadas as espécies C. coli e C. lari também objeto de pesquisa deste estudo.  

Dos oito isolados de Campylobacter jejuni, dois (25,0%) foram provenientes de 

amostras de coração resfriadas obtidas nos abatedouros, quatro (50,0%) também de amostras 

dos abatedouros, porém congeladas a -18°C por 21 dias, e dois isolados (25,0%) de amostras 

congeladas do comércio varejista de Goiânia. 

Na tabela 1, visualiza-se os estabelecimentos de origem de cada isolado obtido e 

também que a maior frequência de isolados foi nas amostras de coração congeladas, n=6 

(75,0%), destacando-se os abatedouros B e D, tanto nas amostras congeladas por 21 dias dos 

abatedouros, quanto nas congeladas do comércio.  

Não foi obtido isolado das espécies de Campylobacter estudadas nas amostras do 

abatedouro C, tanto nas coletadas no abatedouro como no comércio. Destaca-se que este local 

é o único estabelecimento de grande porte, dentre os pesquisados, com abate diário de 20.000 

aves, com comercialização dos seus produtos em nível nacional e com maior rigor na 

aplicação dos procedimentos de Controle de Qualidade e Boas Práticas de Fabricação – BPF

 . Provavelmente, este quadro tenha contribuído para a qualidade microbiológica do 

produto analisado. 

No abatedouro B, de médio porte, abate de 5.000 aves/dia em média, trata-se de local 

que apresentou muitos desvios no emprego dos procedimentos de BPF e Controle de 

Qualidade, ressaltando desvios dos padrões estabelecidos de tempo e temperatura de 
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exposição das aves e vísceras nos tanques de resfriamento, podendo isto ter contribuído para 

aumentar o nível de contaminação cruzada.  

Nos abatedouros A e D, ambos com abate diário de 1.000 a 2.000 aves/dia, embora se 

tenha observado um melhor cumprimento dos procedimentos de BPF e Controle de Qualidade 

do que em B, foram obtidos um e dois isolados de C. jejuni, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Destaca-se que o abatedouro D possui menor número de funcionários e menos 

automação no processo de abate que A. Além disso, diferentemente dos demais abatedouros, 

que abatem frango de corte de 42 dias em média, o tipo de frango abatido em D é o “caipira 

francês” subtipo pescoço pelado vermelho, criados no campo, abatidos com 70 a 80 dias e 

maior peso. Segundo Rosenquist et al. (2013), aves criadas no sistema caipira ou orgânico, 

têm maior acesso ao ambiente, ou seja, são criadas a pasto, estando assim, mais expostas ao 

fatores de risco de contaminação por Campylobacter spp.. 

Observa-se nas amostras da segunda visita ao abatedouro D, tanto resfriada (2) quanto 

congelada (2c), obteve-se isolados de C. jejuni, bem como também foi obtido em amostra do 

comércio varejista que comercializa coração de frango deste abatedouro, evidenciando a 

habilidade deste micro-organismo em sobreviver ao longo da cadeia produtiva. 

Trassi (2012), em estudo sobre a presença de Campylobacter spp. em carcaças e 

miúdos de frango, coletados resfriados em três agroindústrias localizadas no estado de Goiás, 

encontrou o patógeno pesquisado em 4,4% (7/160) das amostras analisadas, sendo que os 

miúdos mostraram-se positivos, ao contrário de todas as carcaças avaliadas que mostraram-se 

livres de Campylobacter spp.  

Hungaro et al. (2015) e Badaró (2013), em Minas Gerais, analisaram 95 e 150 

carcaças de frango resfriadas, também oriundas de abatedouros locais, e, encontraram 16,8 

(16/95) e 16,7% (25/150) de contaminação por Campylobacter spp., respectivamente. 



66 

 

 

Mulinari, Salvatori e Majolo (2014), em abatedouros do Rio Grande do Sul, avaliaram 

37 amostras de carcaça de frango e 13 amostras compostas por fígado, dorso, coxa e 

sobrecoxa, moela, asa, filé de peito e coração, todas resfriadas, e verificaram 34,0% (17/50) 

de contaminação por Campylobacter spp. Das amostras de miúdos analisadas, não se isolou 

este patógeno nas de coração de frango analisadas. 

Considerando o presente estudo e os demais citados, é possível observar que, nos 

últimos anos, tal micro-organismo vem sendo isolado em produtos avícolas e em ambientes 

de abate do Brasil e que os valores encontrados neste estudo encontram-se dentro da média 

obtida nos estudos brasileiros. A variação observada para a ocorrência de Campylobacter 

pode ser resultante de diferenças geográficas, sazonalidade, além do emprego de diferentes 

técnicas de amostragem e metodologias laboratoriais.   

No concernente às espécies de Campylobacter, Chaves et al. (2010) e Moura (2010) 

igualmente identificaram todos os isolados encontrados como C. jejuni, e Hungaro et al. 

(2015) caracterizou como esta espécie, 93,8% de isolados obtidos.  

A persistência de Campylobacter spp. do abatedouro ao comércio varejista, pode ser 

explicada pelo fato de que quando exposto a situações desfavoráveis, tais como oscilações de 

temperatura e congelamento, este micro-organismo pode assumir a forma cocóide e Viável 

Não Cultivável – VNC, como estratégia de sobrevivência, propiciando micro-organismos 

inviáveis para cultivo, mas passíveis de serem transmitidos e causar infecção em humanos. 

Além disso, estudos indicam que o congelamento reduz o número de células viáveis de 

Campylobacter presente nas carnes cruas, dada sua característica de sensibilidade a 

temperaturas negativas, porém, não o inviabiliza totalmente. Pesquisas mostram que, a 

aplicação de tratamentos estressantes prévios ao congelamento, como o choque térmico, 

resultam em alterações na composição da membrana citoplasmática de células bacterianas, 
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entre elas C. jejuni, e na indução de algumas proteínas de estresse, associadas ao aumento da 

tolerância ao congelamento (MELO et al. 2013). 

El-Shibinya, Phillippa & Connerton (2009) realizaram estudo de recuperação 

Campylobacter spp. inoculadas em pele de frango. Submeteram este produto inoculado ao 

congelamento rápido a -20 °C, e ao congelamento lento, em freezer doméstico.  Verificaram 

que as células bacterianas submetidas ao congelamento rápido manifestaram recuperação 

superior àquelas congeladas lentamente, provavelmente devido a formação de microcristais de 

gelo no primeiro tratamento e, portanto, menor lesão das células viáveis deste micro-

organismo.  

Boufleur (2009) avaliou a sobrevivência de Campylobacter spp. em miúdos de frango 

frescos obtidos no comércio de Santa Maria/RS, após o congelamento por sete dias a -18 °C e, 

obteve isolamento de C. jejuni em 8,3% das amostras analisadas, sendo duas de fígado e uma 

de coração.  

Destaca-se que no Brasil, a fiscalização por parte da Agrodefesa e outros órgãos de 

vigilância fica prejudicada, visto que não existem padrões legais estabelecidos frente a este 

patógeno no país. Segundo os padrões exigidos pela Resolução - RDC nº 12, de 2 de janeiro 

de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), miúdos de aves próprios 

para o consumo devem apresentar concentração máxima de   105 NMP/ml para coliformes 

somente Coliformes  termotolerantes, na ausência de Salmonella/25g. Nas indústrias com SIE 

as ações se resumem à verificação das BPF incluindo o controle de higiene da linha de 

processamento, da saúde dos manipuladores envolvidos e do binômio tempo e temperatura 

nos tanques resfriados de exposição dos produtos.  

É importante destacar, que o congelamento apresenta um critério importante frente à 

qualidade sanitária de carnes e, consequente sobrevivência de micro-organismos. Segundo 

preconizado pela legislação brasileira para conservação de produtos cárneos, o ideal é que 
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ocorra um congelamento rápido e que seja mantida uma continuidade da cadeia do frio desde 

a indústria até o consumidor final. Esta estratégia tem como finalidade evitar a formação de 

macrocristais de gelo e consequente lesão aos tecidos celulares, proporcionando assim, um 

produto com qualidade sensorial adequada (BRASIL, 1998). Todavia, mesmo o 

congelamento rápido que assegure a qualidade da carne pode apresentar risco de viabilidade 

das células de Campylobacter spp. bem como sua continuidade na cadeia de alimentos. 

Considerando, mais uma vez, a falta de padrões microbiológicos para este patógeno na 

legislação vigente, faz-se necessária, por parte dos órgãos de fiscalização sanitária, a cobrança 

e monitoramento rigoroso das BPF e implantação do Sistema de Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC/HACCP) tanto nos abatedouros quanto nos estabelecimentos 

comerciais varejistas, diminuindo assim riscos de contaminação cruzada. 

6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do estudo permitiram isolar C. jejuni em amostras de coração de frango 

obtidas, tanto nos abatedouros, quanto em estabelecimentos varejistas pesquisados.  

O congelamento rápido e o armazenamento sob congelamento empregados neste 

estudo não inviabilizaram a sobrevivência de Campylobacter spp., alertando, assim, para o 

risco à segurança sanitária do produto coração de frango nestas condições de conservação.  

A técnica de tipificação genotípica utilizada permitiu caracterizar os isolados suspeitos 

como espécie C. jejuni. 

 Os dados obtidos poderão ser utilizados para orientar os profissionais dos abatedouros 

e estabelecimentos pesquisados, quanto aos possíveis riscos microbiológicos do produto 

“coração de frango resfriado e congelado”, bem como a necessidade de cumprimento das 

BPF.  
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Tabela 1. Perfil genotípico dos isolados de Campylobacter, em coração de frango resfriado e 

congelado dos abatedouros de Goiás e do comércio varejista de Goiânia, 2015. 

 

 

Estabelecimento 

 

Amostra 

Isolado de 

Campylobacter  

Espécie 

Identificada 

 

 

 

 

Abatedouro 

A 3 1 C. jejuni 

D 2 1 C. jejuni 

B 
2c 1 C. jejuni 

3c 1 C. jejuni 

D 
2c 1 C. jejuni 

3c 1 C. jejuni 

Comércio 

Varejista 

B2 1 1 C. jejuni 

D1 1 1 C. jejuni 
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