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1-RESUMO 
 
A carne é um alimento muito consumido no Brasil, contudo, há uma grande 
possibilidade de haver algum tipo de contaminação na mesma. O gênero Salmonella 
representa um dos mais importantes grupos de bactérias patogênicas que podem 
estar presentes nos alimentos e um dos principais responsáveis por causar 
infecções alimentares. A detecção e identificação de bactérias do gênero Salmonella 
em alimentos é muito importante para o controle e a prevenção de surtos de 
infecções alimentares causados por esses microrganismos. O objetivo do presente 
estudo é avaliar as condições microbiológicas de amostras de carne moída 
comercializadas na região Sul Fluminense, utilizando identificação presuntiva 
convencional e posterior confirmação da mesma por técnicas moleculares. A 
pesquisa está sendo desenvolvida no Laboratório de Microbiologia do Centro 
Universitário Geraldo Di Biase (UGB- FERP) - Campus Barra do Piraí, onde foram 
analisadas, até o momento, 33 amostras de carne moída adquiridas no comércio 
formal (supermercados e/ou açougues) das cidades da Região Sul Fluminense. 
Estas foram adquiridas através de compra direta nos estabelecimentos comerciais, 
sendo a aquisição do produto feita de forma aleatória. As amostras foram coletadas, 
mantidas em suas embalagens originais e transportadas em recipiente isotérmico 
portátil com gelo artificial reutilizável, até a chegada ao Laboratório, onde foram 
realizadas as análises. Do total de amostras, 17 (52%) apresentaram detecção 
presuntiva positiva para Salmonella spp. 
 

2-INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência de aspectos culturais, sensoriais e valor nutricional, a carne 

vermelha sempre foi apreciada no Brasil. Entretanto, seu consumo não é livre de 

riscos para a saúde (ALVES et al., 2011; SABIKE, FUJIKAWA & EDRIS, 2015). 

Muitos estudos demonstram a relação íntima entre o consumo de carne (incluindo a 

moída) e casos de salmonelose (MOURA et al., 2007; ALVES et al., 2011; LAUFER 

et al., 2015). Sendo assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

estabelece parâmetros para a presença de Salmonella sp. em carne vermelha. A 

resolução RDC n°. 12 de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA estabelece que a simples 

presença de salmonela em 25g de produto o torna impróprio para consumo 

(BRASIL, 2001). Este trabalho visa contribuir com a segurança alimentar, 

fornecendo dados sobre as condições microbiológicas da carne moída 

comercializada em nosso meio, alertando para a necessidade tanto da 

conscientização da população sobre os riscos associados ao consumo destes 

alimentos quanto da implementação de programas de vigilância mais rigorosos. 

 

3-OBJETIVOS 

 

Pesquisar a presença de Salmonella sp. nas amostras de carne moída por meio de 

identificação presuntiva convencional e posterior confirmação da mesma por 

técnicas moleculares. 

 

4-MATERIAIS E MÉTODOS 

 



As amostras de carne foram usadas para análises laboratoriais de isolamento e 

identificação da Salmonella através da microbiologia convencional e serão 

posteriormente submetidas a espectrometria de massa utilizando a técnica de 

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization- Time of flight) para 

confirmação da identificação presuntiva. A pesquisa de Salmonella está sendo 

realizada baseando-se nas orientações de Brasil (2011). Resumidamente, 25 g de 

amostra de carne moída estão sendo adicionadas a 225 ml de Água Peptonada 

Tamponada (APT) e incubada a 35 ±1°C por 18h-24h. Em sequência, são 

transferidas alíquotas de 0,1 mL para o tubo contendo 10,0 mL de Caldo Rappaport 

Vassiliadis (RV) e 1,0 mL para tubo contendo 9 mL de Caldo Tetrationato. Sendo o 

RV incubado em banho maria a 42 ± 0,2°C por 24h e o TT na estufa a 35 ± 1°C por 

24h. A partir dos caldos seletivos de enriquecimento, repicou-se uma alçada em 

placas de Petri com meio sólido seletivo-indicador Agar Xilose Lisina Desoxicolato 

(XLD). Foram obtidas duas placas para cada amostra, uma originária do Caldo RV e 

outra do Caldo TT. Todos os meios foram incubados em estufa bacteriológica a 35 

±1°C por 24h. Foram escolhidas até três colônias típicas de cada placa de Petri do 

plaqueamento seletivo, que foram repicadas para tubos de ensaio contendo Ágar 

Três Açúcares Ferro (“Tríplice Sugar Iron” – TSI) com o auxílio de agulha 

bacteriológica e incubadas a 35 ±1°C por 24h, onde o escurecimento do meio 

proveniente da produção de H2S foi considerado evidência de detecção presuntiva 

de Salmonella sp.  

 

5-DESENVOLVIMENTO 

O gênero Salmonella é constituído por bactérias Gram-negativas, pertencentes a 

família Enterobacteriaceae. A patogenicidade das salmonelas varia de acordo com o 

sorotipo, idade e condições de saúde do hospedeiro, podendo ser classificada em 

enterocolite e febre entérica. Na enterocolite, as salmonelas se aderem e invadem a 

mucosa intestinal, especialmente na região ileocecal. A resposta inflamatória do 

hospedeiro estimula secreção ativa de fluidos para o lúmen intestinal, ocasionando 4 

diarreia grave, em alguns casos fatal. Já na febre entérica, as bactérias atingem os 

linfonodos mesentéricos e, desse ponto, disseminam-se para outros órgãos como o 

baço e o fígado, onde se multiplicam e podem difundir-se por meio da corrente 

sanguínea para outros órgãos, causando septicemia e, em alguns casos, morte 

(CARDOSO & CARVALHO, 2006; WINN et al., 2008). 

Diversos estudos associam os riscos no consumo de carne moída com o 

desenvolvimento de salmoneloses (LAUFER et al., 2015; SABIKE, FUJIKAWA & 

EDRIS, 2015). 

Sendo assim, uma constante vigilância a respeito da qualidade microbiológica deste 

alimento faz-se necessária. 

 

6-RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Das 33 amostras analisadas de carne moída pelo método da microbiologia 

convencional, 17 (52%) apresentaram resultado presuntivamente positivo para 

contaminação por Salmonella spp. Das 66 alíquotas (33 RV e 33 TT) inoculadas no 

XLD, 25 (38%) apresentaram colônias sugestivas de Salmonella, sendo que 10 



(40%) provenientes do Caldo RV e 15 (60,0%) provenientes do Caldo TT. Na 

triagem primária (identificação bioquímica) foram passadas de 1 a 3 colônias 

positivas do XLD para o TSI, totalizando 51 tubos, dentre estes 17 (33%) vieram do 

Caldo RV e 34 (67%) do Caldo TT, todas deram presuntivamente positivo para 

Salmonella, apresentando base preta, bisel vermelho/rosado e formação de gás. 

Dentre esses tubos, 5 (9,8%) apresentaram colônias pretas no bisel.  
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