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Resumo 

Alimentos são facilmente contaminados por micro-organismos durante seu 

armazenamento, preparo e manipulação até seu consumo em diversos tipos de 

estabelecimentos, tais como, restaurantes self-service. Após a contaminação, os 

micro-organismos se proliferam de acordo com as condição físicas e químicas do 

alimento, podendo liberar toxinas. Para reduzir esse tipo de contaminação, a 

ANVISA estabelece as Boas Práticas para Serviços de Alimentação para auxiliar os 

estabelecimentos a comercializar os alimentos de forma adequada e com qualidade 

para a população. Este trabalho enfatiza o gênero bacteriano Salmonella spp, visto 

ser um dos micro-organismos mais envolvidos com doenças de origem alimentar 

(DTAs) tais como a salmonelose, febre tifóide, febre paratifóide e gastroenterite. 

 

Introdução 

 Os hábitos culturais e alimentares do Homem vêm sofrendo grandes 

adaptações recentemente devido ao dinamismo diário, estilo de vida, falta de tempo 

para o preparo de alimentos, distância entre moradia, locais de trabalho e/ou estudo, 

dentre outros, que direcionam a grande maioria da população ao consumo de 

alimentos fast foods, alimentos de fácil preparo e pratos prontos, o que acarreta no 

aumento da demanda por restaurantes self-service. 

Os estabelecimentos alimentícios devem seguir rigorosas práticas higiênicas 

na manipulação e produção dos alimentos para garantia de refeições seguras, pois, 

se violadas ou negligenciadas, o alimento pode se tornar um veículo de transmissão 

de doenças de origem alimentar (DTAs). Muitas espécies podem causar DTAs, 

como Staphylococcus aureus, Clostridios sulfito redutores, Bacillus cereus e 

Salmonella spp.¹ 

A presença da Salmonella spp em alimentos é considerada um problema de 

saúde pública tanto em países desenvolvidos e países em desenvolvidos como em 

países em desenvolvimento, pois os sinais e sintomas podem ser mal 

diagnosticados, sobrecarregando, desta forma, os sistemas de saúde.2 

No Brasil são notificados somente 10% do total de surtos de origem alimentar 

devido às falhas no sistema de notificação e fiscalização. As doenças infecciosas, 

parasitárias e do sistema digestivo, refere-se a 9,2% do total de casos de morte, das 

quais as regiões do Norte e Nordeste brasileiro são as mais afetadas.3 
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Desta forma, trabalhos que auxiliem no levantamento de DTAs, revisem os 

principais agentes causadores de DTAs e suas especificidades, abordem as boas 

práticas de na manipulação e produção de alimentos, dentre outros, se fazem 

externamente necessários. 

Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo alertar os riscos de contaminação dos 

alimentos por Salmonella spp, ilustrar boas práticas de higiene e as doenças 

causadas por DTAs. 

 

Metodologia 

 O trabalho desenvolvido seguiu um estudo exploratório por meio de pesquisas 

bibliográficas de alguns artigos e livros relacionados ao tema. Constam casos 

clínicos e estatísticos sobre a prevalência da doença em alguns alimentos. 

Desenvolvimento 

Características da Salmonella spp 

 As bactérias do gênero Salmonella spp são gram negativas, anaeróbias 

facultativas, não formadoras de esporos, oxidase negativa e catalase positiva, 

pertencentes a família Enterobacteriaceae.4 

 As Salmonella spp pertencem a duas espécies: Salmonella_bongori que 

contém 23 sorovares e Salmonella entérica a qual possui 2.587 ou mais sorovares, 

sendo dividida em 6 subespécies: S. entérica, S. salamae, S. arizonae, S. diarizone, 

S. houtenae e S. indica.8 

 A Salmonella entérica subespécie enterica contém mais de 2.000 sorotipos e 

todos são patogênicos ao homem e frequentemente para os animais. Os antígenos 

O e H são uma combinação de cada sorotipo. Os antígenos O são termestáveis 

encontrados nas superfícies da parede celular e os antígenos H são proteínas 

flagelados que podem ser destruídos facilmente por tratamento térmico.10 

 Os alimentos que apresentam maior susceptibilidade a contaminação por este 

grupo bacteriano são os que apresentam alto teor de umidade e alta porcentagem 

de proteína tais como produtos lácteos, ovos, carnes e derivados. Ainda, o grau de 

contaminação pode ser aumentado se os mais alimentos ficam expostos no 

ambiente um longo período de tempo. Cabe ressaltar que produtos de origem 
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animal, como carnes, frangos e ovos, são os responsáveis pela distribuição mundial 

de doença oriundas de Salmonella spp.4 

 

Patogênese, sintomas e transmissão 

 A Salmonela spp é transmitida ao Homem por via oral, por meio de alimento e 

água contaminada. Esta bactéria tem a capacidade de atravessar a barreira ácida do 

estômago e permanecer no ileocecal, onde tentará desviar das células de defesa do 

intestino. O aumento do pH do estômago pode diminuir a infecção.5 

 O hospedeiro humano, após a contaminação, apresenta uma resposta 

inflamatória que causa hipertrofia e hiperplasia dos folículos linfóides mediada pela 

liberação da prostaglandinas que causam aumento da secreção de água e 

eletrólitos, provocando a diarréia.3,4 

A invasão celular envolve vários tipos de proteínas efetoras que são 

introduzidas pela bactéria no citosol das células epiteliais por meio do aparelho 

secretor tipo III.  Algumas destas proteínas corrompem os sistemas de transdução 

de sinal da célula determinando a desestabilização das tight junctions (junções 

celulares de aderência) e extensos rearranjos do citoesqueleto de actina, formando 

irregularidades nas superfícies da membrana de célula eucarióticas, denominada 

ruffes. Essas irregularidades da membrana, acabam absorvendo a bactéria para o 

interior da célula.5  

 A Salmonella spp começa a se reproduzir dentro de um fagossoma alterado 

conhecido como vacúolo. A resposta secretora no epitélio leva ao recrutamento e 

transmigração de fagócitos da submucosa para o lúmen intestinal. Logo após 

atravessar o endotélio, são fagocitados pelos macrófagos. A proteína SipB é 

secretada pela bactéria após o contato com o macrófago, causando a morte da 

célula por meio do processo de piroptose.5 

 Para que ocorra a gastroenterite, é necessária a ingestão de uma elevada 

carga bacteriana, com dose infectante, variando entre 2,0x102 a 1,0x106UFC, e 

dependendo do tipo de alimento contaminado e da espécie da Salmonella ingeridos. 

As espécies patogênicas ao homem necessitam de menor carga bacteriana 

infectante para promover as características da doença3. 

As doenças transmitidas por alimentos podem ter sinais de sintomas como 

vômitos, diarreia com muco ou sangue e podem apresentar dores abdominais, dor 

de cabeça, febre de 39 a 40ºC, dentre outros. Para os adultos sadios, a maioria dura 
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poucos dias e não deixam sequelas, mas para as crianças, idosos e gestantes, 

podem ser grave, com possibilidade de óbito².   

A maioria das bactérias do gênero Salmonella é patogênica ao homem, 

dentre as quais destacam-se a espécie S. typhi, causadora da febre tifóide, infecta 

somente o homem e a sua transmissão normalmente se dá por meio de água e/ou 

alimento contaminado com material fecal. A doença é uma infecção sistêmica que se 

inicia na mucosa intestinal, mais comum em crianças do que em adultos. 

Geralmente manifesta-se como uma febre prolongada que dura entre 10 a 14 dias, 

apresentando dor de cabeça, desconforto abdominal e letargia generalizada. O 

aumento da bactéria se localiza no baço e fígado, assim sendo liberado na corrente 

sanguínea provocando sintomas inespecíficos, como calafrios, transpiração, tontura, 

anorexia, tosse, fraqueza, dor de garganta e dores musculares frequentes antes do 

início da febre. No sangue, os bacilos são lisados pela ação dos anticorpos e 

complementos. A bactéria não é destruída pelos macrófagos sobrevivendo e 

multiplicando-se dentro da célula, sendo protegida do ataque dos anticorpos. O 

paciente que se recupera da doença, elimina o micro-organismo por meses ou anos, 

ou mesmo durante toda a vida, sendo um portador crônico.10 Segundo Trabulsi 

(2015), cerca de 10% dos casos desenvolvem uma doença severa, sendo uma das 

possíveis complicações a perfuração do intestino delgado.5 

Outra espécie causadora da febre entérica é a S. paratyphi A, B e C. Os 

sintomas são mais suaves do que a febre tifóide, mas podem ocasionar septicemia 

além do desenvolvimento gastroenterite, com febre e vômito. O período de 

incubação normalmente de 6 a 48 horas e o intervalo de tempo da doença é de três 

semanas. Essa doença pode ser causada pelo consumo especialmente de leite, 

vegetais crus, mariscos, ovos, carnes bovinas, aves e suínos contaminados.3 

 

Contaminação alimentar e prevenção 

A salmonelose é a principal doença causada pela bactéria Salmonella spp, 

considerada uma das principais causas de infecção alimentar quando ingere 

alimento que já possui substância tóxicas produzidos pela bactéria.4  

De modo geral, os alimentos ficam expostos a uma série de micro-organismos 

que podem contaminá-lo durante sua manipulação e após seu preparo até o 

consumo final. Desta forma, a temperatura e o tempo em que ficam expostos devem 

ser considerados como facilitadores de contaminação.1 
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Os manipuladores dos alimentos apresentam potencial risco de contaminação 

podendo atuar como transmissores de micro-organismos patogênicos mesmo sem 

apresentar sintomas de DTAs. Sendo assim, devem executar as medidas de 

precaução em todas as etapas da produção de alimentos que consistem em lavar 

bem as mãos, cozinhar bem o alimento a altas temperaturas e evitar o contato entre 

alimentos cozidos e alimentos crus. Os alimentos congelados, não devem 

permanecer fora da geladeira ou freezer por tempo prolongado e quando for utilizar 

imediatamente, deve descongelar em forno de micro-ondas ou deixe o alimento 

descongelando na geladeira até descongelar. Lavar os utensílios que irá utilizar para 

o preparo do alimento.2,6 

A Resolução - RDC Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 

216/04 estabelece as Boas Práticas para Serviços de Alimentação com o intuito de 

garantir as condições higiênicas do alimento preparado que se aplica em algumas 

atividades, tais como manipulação, preparação, armazenamento, distribuição, 

exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo.9 

Para prevenção e controle higiênico, é necessária a utilização das Boas 

Práticas na produção de alimentos, unidades de comercialização e em domicílios, 

objetivando a melhoria da qualidade dos alimentos como um todo.7 

 É fundamental proporcionar treinamento aos manipuladores para melhorar a 

higiene pessoal e ambiental6. A implantação do sistema de Boas Práticas de 

Fabricação é um jeito de alcançar um alto padrão de qualidade, sendo seu principal 

objetivo a máxima diminuição dos riscos e a garantia dos alimentos.7 

 Ainda, a RDC enfatiza que o ambiente onde o alimento será manipulado 

deverá ser limpo e organizado, com piso, parede e teto adequado para lavagem, 

sem a presença de rachaduras, goteiras, infiltração e mofos, além de ser 

indispensável a presença de janelas e portas para impedir a entrada de insetos e 

outros animais na área destinada a estocagem, manipulação e preparo dos 

alimentos.2 

  

Tratamento 

 As infecções causadas por Salmonella, não necessitam em sua maioria de 

tratamento, pois em alguns casos, o tratamento poderia prolongar ou agravar o 

quadro clínico, além de selecionar cepas bacterianas multirresistentes.4,5 Desta 

forma, o uso de antibióticos é sugerido somente no tratamento de doenças mais 
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severas tais como a febre tifóide, tanto na fase aguda como na fase de portador e 

para as complicações sistêmicas. Neste caso, o uso de antibióticos, deve ser 

iniciado logo após o diagnóstico da febre tifóide ou da febre entérica, com 

administração mínima de uma semana após o término da febre para que o 

medicamento possa ser eficiente independentemente da localização da bactéria.4 

Antes da descoberta e do uso de antibióticos, a taxa de mortalidade 

ocasionada pelas doenças oriundas de Salmonella spp era de 10 a 15% e a partir do 

início do uso de tratamentos utilizando antibióticos adequados; essa taxa reduziu 

para 1% dos casos.3 Medicamentos como o cloranfenicol, sulfamexazol-trimeprim, 

ampicilina ou amoxilina vem atualmente sendo substituídos por cefalosporinas de 

terceira geração e fluoroquinolonas. O desenvolvimento de uma vacina contra a 

febre tifóide tem sido um grande desafio para a área da saúde, pois mesmo com 

várias vacinas licenciadas em uso, como por exemplo a vacina atenuada S. typhi, 

estas não podem ser administradas em recém-nascidos ou crianças jovens que 

juntamente com indivíduos com imunodeficiência adquirida ou outras deficiências 

imunológicas, são suscetíveis a quadros graves de doenças que podem alcançar a 

corrente circulatória e/ou causar lesões em orgãos.5  

Há relatos de meningites, osteomielites e problemas renais resultantes de 

infecções por Salmonella spp e a antibioticoterapia é indispensável.4 

  

Método de determinação da contaminação 

Com o intuito de assegurar a qualidade do alimento para o consumidor, os 

padrões e regulamentos têm sido desenvolvidos por outros órgãos públicos. A 

vigilância em nível de Estado é feita pelos departamentos de saúde, agricultura e 

engenharia sanitária e laboratórios, públicos e privados, padronizaram as análises 

de alimentos devido ao grande número de agências e regulamentações envolvidas. 

Os resultados fornecem dados sobre a qualidade do alimento, a limpeza das 

condições de preparo do alimento e a eficácia do método de preservação. Em 

amostras alimentares em deterioração ainda é possível determinar o micro-

organismo responsável pela DTA pesquisado. 10 

A técnica Microscópica é utilizada quando a amostra está completamente 

contaminada, pois o esfregaço corado não fornece informações suficientes. 

Portanto, esta técnica é utilizada para análise de alguns tipos alimentos.10 
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Já técnicas de Cultura são empregadas para determinar a contagem de 

micro-organimos totais.10 

Para realizar o diagnóstico da gastroenterite de pacientes, realiza-se a cultura 

para o isolamento da bactéria das fezes. Os meios de cultura seletivos ou 

diferenciais usualmente utilizados são o ágar Mac Conkey e ágar SS 

(Salmonella/Shigella). Para identificar o micro-organismo são utilizados os métodos 

bioquímicos e sorológicos e, ainda para o reconhecimento do sorotipo específico é 

feita a determinação de quais antígenos O e H estão presentes.10 

Para o diagnóstico da febre tifóide, recomenda-se o isolamento da S. typhi de 

amostras de sangue do paciente na primeira semana da doença, pois na terceira 

semana a bactéria não é mais detectada em amostras de sangue, e sim em 

amostras de fezes.10 

A hemocultura é o principal exame realizado para diagnóstico da febre tifóide 

porém, outro método que pode auxiliar no diagnóstico é a reação sorológica de 

Widal, que verifica a aglutinação de anticorpos em amostra de sangue após a adição 

de antígenos O e H, mas que podem apresentar resultados falsos-positivos.11 

O meio de cultura ágar SS possui em sua formulação componentes como sais 

de bile, verde brilhante e citrato de sódio que inibem o crescimento de micro-

organismos gram positivos e seleciona o crescimento de espécies Salmonella e 

Shigella, podendo ser utilizado em amostras de fezes, alimentos e água. Porém, 

somente a Salmonella spp é capaz de metabolizar o enxofre contido no meio de 

cultura SS e, desta forma, as colônias de Salmonella crescem em coloração 

característica preta, facilitando sua diferenciação das colônias de Shigella.12 

A Salmonella spp não é tolerada em 25 g de qualquer tipo de alimento, de 

acordo com a Legislação Brasileira, pois os alimento derivados de aves, ovos e 

carne têm sido envolvidos em surtos de gastroenterite em humanos por causa do 

micro-organismo.1 

 

Epidemiologia 

 A epidemiologia da Salmonella spp contém vários fatores que contribuem 

para o aparecimento ou aumento da patologia. Esse aumento é devido à higiene dos 

alimentos tais como o acondicionamento e distribuição dos alimentos dentro dos 

limites de segurança microbiológica.3  
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O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC/USA) cita que 

nos Estados Unidos, anualmente ocorrem 40.000 casos de salmonelose e 90% dos 

casos, são de origem alimentar. A salmonelose, não é muito notificada pois sua 

determinação não é obrigatórie no país, dificultando a obtenção de dados precisos 

sob sua incidência. Existe um grande número de subnotificações da febre tifóide no 

país, mas a grande maioria não são diagnosticados por conta da dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde.3 

 No Brasil, a Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por 

Alimentos realizou uma pesquisa desde 2000 a 2014 sobre os surtos de todos os 

micro-organismos mais patogênicos conforme visualizado na Figura 2. Podemos 

observar que as DTAs provocadas por Salmonella spp são a segunda maior causa 

dos surtos ocorridos no período deste estudo em nosso país. 

 

 

 

Figura 2. Agentes etiológicos associados aos surtos de DTAs no Brasil, 2000 a 2014.
14

 

 

Resultados 

 Através de pesquisas de artigos científicos, livros e sites de reconhecida 

importância no tema do trabalho é possível verificar que as DTAs associadas a 
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Salmonella spp, estão relacionadas a má conservação e manipulação dos alimentos 

nos restaurantes. Cabe ressaltar que é de suma importância o treinamento dos 

manipuladores de alimentos uma vez que estes são os maiores responsáveis pela 

contaminação alimentar por qualquer patógenos e não somente por Salmonella spp. 

Ainda, verificamos que o tratamento de pacientes com antibióticos é utilizado 

quando é diagnosticado febre tifoide ou a febre entérica, uma vez que estas são 

doenças mais severas, pois quando os pacientes apresentam sintomas mais 

brandos e comuns, tais como diarréia e vômito, somente a hidratação do paciente é 

recomendado. 

 

Considerações finais 

 Podemos concluir, com este trabalho, que a adequação do ambiente e de 

serviços de alimentação às Normas de Qualidade e Segurança dos Alimentos é um 

diferencial para que DTAs sejam minimizadas e mesmo evitadas, destacando-se as 

provocadas por Salmonella spp, tema do presente estudo. Para melhor controle e 

ação de órgãos vinculados a Saúde Pública em caso de surtos de contaminação 

alimentar, são necessários notificações dos registros epidemiológicos e de 

fiscalização frequente dos estabelecimentos alimentícios, a fim de que medidas de 

prevenção possam ser constantemente aprimoradas. 
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