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RESUMO
Salmonella sp. constitui ameaça à segurança do alimento. Este estudo verificou a ocorrência de Salmonella
sp. em amostras de corações e fígados normais e condenados. As amostras em análise foram subdivididas
em pools de cinco e processadas pelo método bacteriano convencional, preconizado pela legislação.  Do
total de pools, 9,24% foram Salmonella positivos, correspondendo a 5,41% de corações normais e 25% de
fígados condenados. Salmonella Enteritidis foi isolada em dois pools de corações normais e em sete pools
de fígados condenados. Nesta categoria de amostras, houve o isolamento de Salmonella Typhimurium em
dois pools, porém negativo em amostras de corações normais e condenados e fígados normais. As cepas
isoladas foram avaliadas quanto ao perfil de suscetibilidade a treze agentes antimicrobianos. Das duas
cepas de Salmonella Enteritidis isoladas de amostras de corações normais, uma apresentou resistência a
um princípio ativo. A outra cepa foi sensível a todos os antimicrobianos. As cepas do sorovar isolado de
fígados condenados apresentaram sensibilidade para todos os antimicrobianos avaliados. Salmonella
Typhimurium foi isolada em dois pools, em que uma cepa apresentou resistência concomitantemente a
quatro drogas antimicrobianas. A outra cepa mostrou-se sensível a todos os antimicrobianos testados. Os
miúdos de frangos, comumente comercializados, podem representar risco à saúde pública por veicular
Salmonella sp., além da ocorrência de isolados de Salmonella Typhimurium multirresistentes a drogas
antimicrobianas, como identificados no presente estudo.
Palavras-chave. miúdos de frangos, Salmonella sp., sensibilidade a antimicrobianos.

ABSTRACT
Salmonella is hazard to food safety.  This study investigated the presence of Salmonella sp in normal and
condemned heart and liver samples from broilers. These specimens were subdivided into pools of five
samples, which were processed according to the recommend procedure by Brazilian legislation. A total of
9.24% of these pools were Salmonella positive, which corresponded to 5.41% of normal hearts and
25.00% of condemned livers. Salmonella Enteritidis was isolated from two normal heart pools and seven
condemned livers pools. Of these positive samples, Salmonella Typhimurium was isolated from two
pools. The isolated strains were tested for antimicrobial susceptibility profile to thirteen antimicrobial
agents. Of two Salmonella Enteritidis strains isolated from normal hearts, one showed resistance to one of
the tested antimicrobial drugs. The other strain was susceptible to all the tested antimicrobial drugs. This
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bacterium sorovar isolated from condemned livers was susceptible to all of the evaluated antimicrobial
drugs. Salmonella Typhimurium was isolated from two pools, which showed concomitant resistance to
four antimicrobials agents. The other strain showed to be sensitive to all of the tested drugs. These data
show that chicken giblets, which are commonly available in markets, could be a source for Salmonella sp
transmission. It might represent a risk to public health as the isolated Salmonella Typhimurium showed
multiresistance to the evaluated antimicrobial agents.
Key words. chicken giblets, Salmonella sp., susceptibility to antimicrobial agents.

Outro aspecto relevante é a avaliação de microrganismos
patogênicos capazes de causar surtos de toxinfecção,
principalmente quando monitora-se o caráter de sensibilidade a
antimicrobianos de amplo uso e a ocorrência de sensibilidade
ou resistência8,9. Assim sendo, surge uma questão prioritária
capaz de assegurar ações epidemiológicas para saúde pública e
governamentais quanto à criação das aves, produção,
fiscalização de alimentos e vigilância de microrganismos
patogênicos isolados em alimentos.

Por tais afirmações, este trabalho teve por objetivo a
pesquisa de Salmonella sp. em corações e fígados normais e
condenados para consumo humano, pelo serviço de inspeção
federal, de abatedouros localizados no Estado de Goiás, a
identificação dos sorovares isolados, bem como a determinação
do perfil de suscetibilidade das cepas a antimicrobianos
usualmente eleitos para o tratamento em medicina veterinária e
humana.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostragem
Em três abatedouros de aves, fiscalizados pelo serviço

de inspeção federal (SIF), foram efetuadas quatro visitas em
cada, realizando-se a coleta de amostras na plataforma de
evisceração. Um total de 595 carcaças de frango subsidiou a
coleta de 185 corações e 185 fígados normais. Colheu-se também
45 corações e 180 fígados caracterizados como não aptos ao
consumo humano. Justifica-se este total de órgãos em número
divergente de 185, quando comparados ao total de amostras
normais, pelo fato de haver um quantitativo menor disponível
em cada visitação.

INTRODUÇÃO

A carne de aves tem se convertido em um alimento
amplamente consumido mundialmente, representando uma
proteína de boa qualidade. Os miúdos ou vísceras comestíveis
podem ser considerados alimentos acessíveis às diversas
classes sociais e o consumo per capita cresce a cada ano no
País1. Entretanto, esses alimentos são considerados potenciais
veiculadores de Salmonella sp., podendo se tornar uma ameaça
à segurança alimentar e ao mercado avícola, visto que as
exportações confrontam-se com as barreiras sanitárias e
comerciais que exigem a pesquisa deste gênero bacteriano em
carcaças de frangos.

Os sorovares Salmonella Enteritidis e Salmonella
Typhimurium são agentes comuns nas criações comerciais de
aves e potencialmente patogênicos a humanos. Salmonella
Enteritidis é comumente isolada de materiais avícolas
enquadrando-se como principal responsável pela ocorrência de
infecções humanas2,3. Outro dado relevante é o caráter de
microrganismo emergencial que Salmonella Typhimurium
adquiriu, principalmente em países europeus4. Atualmente, o
monitoramento quanto à presença de Salmonella sp. em
carcaças de frangos deve ser ampliado para a identificação dos
sorovares5,6.

Analisando as tendências de mercado e considerando-
se as vísceras comestíveis, as agroindústrias rotulam-nas como
produtos de grande aceitação pelo consumidor. Assim sendo, a
investigação microbiológica destes miúdos é relevante,
principalmente pelos critérios de liberação ou condenação para
consumo, adotados pelos serviços de inspeção, onde a
visualização macroscópica quanto à forma, cor e tamanho destes
órgãos é o parâmetro principal e de ampla aplicação7.

Tabela 1. Total de amostras de corações e fígados normais e condenados, pelo Serviço de Inspeção Federal, colhidos em abatedouros
do Estado de Goiás (A, B e C) e sua subdivisão em grupos compostos.

Amostra Total Grupo composto Abatedouro/Quatro
(pool de cinco visitas em cada

amostras) agroindústria
Coração normal 185 37 A, B, C
Coração condenado 45 9 A, B, C
Fígado normal 185 37 A, B, C
Fígado condenado 180 36 A, B, C
Total 595 119 Três abatedouros/12 visitas



144

Rezende CSM et al. Salmonella sp. em corações e fígados normais e condenados de frangos de corte abatidos no estado de Goiás e identificação
da suscetibilidade a antimicrobianos. Rev. Inst. Adolfo Lutz, 67(2):142-147, 2008

As quatro categorias de alimentos subdividiram-se em
grupos compostos por cinco amostras cada, perfazendo 37
amostras de corações e 37 de fígados liberados para consumo,
bem como em 9 de corações e 36 de fígados condenados.

 Análises bacteriológicas
Todas as amostras foram acondicionadas em sacos

plásticos e encaminhadas, sob refrigeração, ao Laboratório de
Pesquisa do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de
Veterinária da Universidade Federal de Goiás (CPA/EV/UFG). O
procedimento analítico adotado foi o isolamento bacteriano
convencional10,11. Cada amostra foi triturada em equipamento
stomacher e após homogeneização, dois gramas foram
inoculados em uma seqüência de tubos contendo 20mL de caldo
BHI (infusão cérebro-coração) e selenito cistina (SC). Porções
de 0,2 grama foram transferidas para tubos contendo 20 mL de
caldo Rappaport-Vassiliadis (RV). Os tubos de SC e RV foram
incubados a 42oC, por 24 horas e os de BHI, a 37oC, por igual
período de tempo.

Finalizada a fase inicial de enriquecimento seletivo, uma
alíquota foi retirada para a semeadura em triplicata de placas de
Petri nos ágares MacConkey (MC), Salmonella-Shigella (SS) e
Hektoen (HK). Procedeu-se o esgotamento em estrias e
incubação a 37oC, por 24 horas. Ao término deste período, cinco
a oito unidades formadoras de colônias (UFC) sugestivas de
pertencerem ao gênero Salmonella foram inoculadas em ágar
tríplice açúcar ferro (TSI ou TAF) e incubadas a 37oC, por 18
horas.

Dos tubos de ágar tríplice açúcar ferro que apresentaram
reações compatíveis com Salmonella, procedeu-se a avaliação
bioquímica. As cepas que apresentaram padrão bioquímico
característico foram submetidas ao teste sorológico com soro
polivalente anti-O. Após esta confirmação, onze cepas,
inoculadas em ágar nutriente, foram encaminhadas ao laboratório
de referência do Departamento de Bacteriologia do Laboratório
de Enterobactérias da Fundação Instituto Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ - RJ) para tipificação sorológica, o que atualmente é
uma exigência do Programa de Redução de Patógenos,
Monitoramento Microbiológico e Controle de Salmonella sp
em Carcaças de Frangos e Perus6 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Determinação da suscetibilidade a antimicrobianos
As cepas isoladas foram submetidas ao teste de

sensibilidade a 13 antimicrobianos por meio da técnica de disco
de difusão em ágar12,13. A escolha dos princípios ativos baseou-
se na freqüência de eleição dos mesmos em avicultura e
terapêutica humana. Os antimicrobianos selecionados para o
teste foram: ampicilina (10mcg), cefalotina (30mcg), cefoxitina
(30mcg), aztreonam (30mcg), estreptomicina (10mcg),
gentamicina (10mcg), tetraciclina, amicacina (30mcg), netilmicina
(30mcg), tobramicina (10mcg), norfloxacina (10mcg), sulfazotrim
(25mcg) e cloranfenicol (30mcg).

Quatro UFC’s estriadas em ágar Casoy foram transferidas
para 3 mL de solução salina a 0,85% objetivando a obtenção de
suspensão com turbidez correspondente à diluição do tubo 1 da
escala de McFarland. Cada suspensão bacteriana foi inoculada
em superfície em placa contendo ágar Müeller-Hinton. Quatro
discos impregnados por antibióticos foram distribuídos sobre o
ágar, respeitando-se uma distância mínima de 10 a 15 mm entre
eles. As placas foram incubadas a 37°C, por 24 horas. Finalmente
foram medidos os diâmetros dos halos ou zona de inibição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2 constam os resultados relativos ao
isolamento de Salmonella sp. nos miúdos de frangos. Do total
de 119 amostras analisados, 11 (9,24%) mostraram-se positivos
para o gênero. Os sorovares identificados foram Salmonella
Enteritidis e Salmonella Typhimurium. Estes resultados
evidenciam a presença do patógeno em plantéis destinados ao
abate e em vísceras consideradas ao consumo humano.

Não houve isolamento em corações condenados e
fígados liberados pela inspeção, porém, nota-se que Salmonella
Enteritidis esteve presente em duas (5,41%) das 37 amostras de
corações normais ou aptos ao consumo e em sete (19,44%) de
fígados condenados. Salmonella Typhimurium foi isolada
apenas em fígados condenados, perfazendo 5,56% de
positividade para o gênero nesta categoria de amostra. Barcelos
et al.14 não observaram isolamento de Salmonella sp. na
totalidade de fígados condenados avaliados, o que não se
assemelha aos achados do presente estudo.

A presença de Salmonella em plantas processadoras de
alimentos de origem aviária é uma realidade indesejável,
facilitando a disseminação do agente nas operações do
fluxograma, decorrendo em contaminação do produto acabado,
bem como de seus subprodutos.

Além disso, vísceras classificadas como impróprias ao
consumo, pela inspeção visual e macroscópica, podem ser
condenadas ou submetidas ao aproveitamento parcial com envio
à graxaria para fabricação de farinhas utilizadas na alimentação
animal. Sabe-se que o processamento destes ingredientes ocorre
em altas temperaturas propiciando eliminação de Salmonella
sp., no entanto, nova contaminação destes subprodutos é fator
comum na indústria. Isto permite a contaminação futura dos
plantéis pela ingestão de rações contaminadas, pois ingredientes
de rações de produtos de origem animal não garantem ausência
de Salmonella sp. mesmo que submetidos ao tratamento
térmico15,16.

As agroindústrias, por meio de seus sistemas de gestão
da segurança de alimentos, análise de perigos e pontos críticos
de controle, aplicação de boas práticas de fabricação e do
programa de redução de patógenos, alicerçado pela legislação
nacional6, bem como das exigências instituídas pelos países
importadores de carne avícola, trabalham com o propósito de
reduzir e eliminar este patógeno de seu ambiente evitando assim
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a contaminação de lotes, disseminação e perpetuação da bactéria
em seus processos operacionais.

Em contrapartida, a contaminação do ambiente de criação
das aves, das rações, dos plantéis propriamente ditos, seja por
transmissão horizontal ou vertical entre as aves, contribui para a
introdução e perpetuação deste microrganismo nos abatedouros17,18.

No entanto, considerando o tipo de amostra analisada,
pode-se constatar que a rastreabilidade da contaminação não é
conclusiva, pois a presença de Salmonella Enteritidis e

Salmonella Typhimurium nos miúdos pode ter origem na granja
ou por contaminação cruzada nos abatedouros avícolas.

Outro dado importante a ser considerado relaciona-se
aos grupos em que ocorreu a presença de Salmonella sp.
Corações de aves são consumidos, preferencialmente, sob a
forma de alimento assado. Este tipo de ação do calor nem sempre
garante sua penetração eficiente e homogênea no exterior e
interior da víscera; o que ressalta a probabilidade do patógeno
não ser destruído decorrendo em risco para o consumidor.

Tabela 3. Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos de Salmonella Enteritidis (SE) e Salmonella Typhimurium (ST) isoladas de
vísceras contaminadas: corações normais (CN) e fígados condenados (FC) provenientes de três abatedouros avícolas do estado de
Goiás, caracterização do número de cepas sensíveis, com sensibilidade intermediária e resistentes.

Antimicrobiano Padrão de suscetibilidade dos sorovares SE e ST isolados de CN e FC
Número de Número de cepas Número de cepas

cepas sensíveis com sensibilidade resistentes
intermediária

SE ST SE ST SE ST
CN FC FC CN FC FC CN FC FC

ampicilina 2 7 1 - - - - - 1*

cefalotina 2 7 2 - - - - - -
cefoxitina 2 7 2 - - - - - -
aztreonam 2 7 2 - - - - - -
estreptomicina 2 7 2 - - - - - -
gentamicina 2 7 2 - - - - - -
tetraciclina 1 7 1 - - - 1# - 1*

amicacina 2 7 2 - - - - - -
tobramicina 2 7 2 - - - - - -
sulfazotrim 2 7 1 - - - - - 1*

norfloxacina 2 7 2 - - - - - -
netilmicina 2 7 2 - - - - - -
cloranfenicol 2 7 1 - - - - - 1*

Análises realizadas em duas cepas de SE isoladas de corações normais, 2 cepas de ST isoladas de fígados condenados e 7 cepas de ST isoladas
fígados condenados
# cepa de Salmonella Enteritidis proveniente de coração normal que apresentou resistência a tetraciclina
* cepa de Salmonella Typhimurium proveniente de fígado condenado que apresentou resistência simultânea a mais de um princípio antimicrobiano.

Tabela 2. Salmonella Enteritidis (SE) e Salmonella Typhimurium (ST) isoladas de corações e fígados normais e condenados, pelo
Serviço de Inspeção Federal, em abatedouros do Estado de Goiás (A, B e C).

Amostra Total* Pesquisa de Isolamento Sorovares Abatedouro
Salmonella sp.  (%) Isolados

Coração normal 185 2/37 5,41 (SE) 2 SE B, C
Coração condenado 45 0/9 - - -
Fígado normal 185 0/37 - - -

5,56 (ST) 2 ST
Fígado condenado 180 9/36 19,44 (SE) 7 SE A, B e C
Total 595 11/119 9,24 - -
 * Amostras totais subdivididas em grupos de cinco unidades para cada categoria, conforme Tabela 1.



146

Rezende CSM et al. Salmonella sp. em corações e fígados normais e condenados de frangos de corte abatidos no estado de Goiás e identificação
da suscetibilidade a antimicrobianos. Rev. Inst. Adolfo Lutz, 67(2):142-147, 2008

Nascimento et al.19, Peresi et al.2, Corrier et al.20 e Rezende
et al.21 foram unânimes em declarar que a detecção de Salmonella
Enteritidis e Salmonella Typhimurium demonstrou maior
freqüência em plantéis avícolas.

Quanto aos resultados observados dos antibiogramas,
convém salientar, que as cepas avaliadas foram isoladas de
órgãos normais e condenados pelo SIF. Pode-se verificar, na
Tabela 3, que uma cepa de Salmonella Enteritidis, isolada de
coração normal, demonstrou resistência à tetraciclina, antibiótico
com ampla utilização em medicina veterinária e de escolha
secundária em medicina humana. Não foi observada sensibilidade
intermediária e identificou-se que as demais cepas foram sensíveis
a todos os antimicrobianos eleitos. Este achado apresenta
semelhança às descrições feitas de que Salmonella Enteritidis
de origem não humana apresenta resistência a tetraciclinas, pela
ampla aplicação do princípio ativo nos processos infecciosos
de animais domésticos destinados à alimentação22,23.

Quanto ao sorovar Salmonella Typhimurium, isolado
apenas em fígados condenados, observa-se que uma cepa
apresentou resistência a quatro antimicrobianos, caracterizando
multirresistência24,25, realidade de grande preocupação para o estudo
epidemiológico, em todo o mundo, deste sorotipo atualmente
considerado como emergente, seja proveniente de isolamento de
alimentos ou infecções humanas. A outra cepa de Salmonella
Typhimurium foi sensível a todos os antimicrobianos testados.

É importante salientar que todas as cepas de Salmonella
Enteritidis foram sensíveis ao cloranfenicol de uso proibido em
criações animais. No entanto, uma cepa (50%) de Salmonella
Typhimurium foi sensível a este antimicrobiano.

Quanto ao perfil de sensibilidade é importante comentar
que todas as cepas dos dois sorovares identificados foram
sensíveis às cefalosporinas, antibióticos de eleição para o
tratamento de salmoneloses invasivas diagnosticadas em
crianças, de acordo com as ponderações feitas por Yan et al.26.

CONCLUSÕES

Os sorovares reportados na literatura como mais
freqüentes em amostras aviárias e surtos de toxinfecção alimentar
foram os mesmos isolados das amostras analisadas. Vísceras
comestíveis macroscopicamente normais à inspeção podem ser
veiculadoras de Salmonella sp. representando risco potencial
à saúde pública, bem como para os  processos de fabricação de
alimentos de origem animal. Salmonella Enteritidis foi o sorovar
mais freqüente, no entanto, 88,9% das cepas mostraram-se
sensíveis a todos os antimicrobianos. Salmonella Typhimurium
apresentou multirresistência em 50% dos isolados.
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