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RESUMO 

 

O frango é a carne mais consumida no Brasil, que é líder no ranking mundial de exportação 

deste alimento. Seu alto consumo se deve ao baixo preço e ao grande valor nutricional. No 

entanto a carne de frango está exposta a diversos contaminantes durante o seu processamento, 

causando preocupação pelo potencial de produção de toxinfecções alimentares. O 

contaminante de maior relevância é a Salmonella spp, que dispõe de características que 

facilitam seu desenvolvimento e a produção de toxinas tanto no alimento quanto no trato 

gastrointestinal.  Diante disso, objetivo deste trabalho foi avaliar a presença desta bactéria nas 

carcaças de frango comercializadas na cidade de Maringá-PR. A coleta e análise das amostras 

foi realizada de acordo com a Instrução Normativa nº 20, de 21 de outubro de 2016 do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Foram analisadas 16 amostras de 

carcaças de frango compradas em estabelecimentos comerciais, colhidas de forma aleatória e 

transportadas em caixa térmica até o laboratório de microbiologia da Unicesumar. Foram 

pesados 25 gramas de pele e músculo de cada carcaça ambos semeados em meio de 

enriquecimento e nos meios ágar XLD, ágar SS e ágar Hektoen. Das colônias suspeitas de 

Salmonella spp, foi realizada confirmação da bactéria através identificação bioquímica. Treze 

das 16 amostras (81,2%) estavam contaminadas com Salmonella spp.  Devido ao alto 

percentual de amostras contaminadas, a carne de frango comercializada no município oferece 

riscos à saúde dos consumidores. Mostra-se necessário melhor controle e vigilância do 

manuseio e comercialização destes alimentos, além de maiores pesquisas sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Higiene alimentar, Doenças transmitidas por alimentos, Inspeção de 

alimentos, Enterobacteriacea. 

 

 

EVALUATION OF THE PRESENCE OF SALMONELLA SPP IN CHICKEN MEAT 

MARKETED IN THE MUNICIPALITY OF MARINGÁ-PR.  

 

ABSTRACT 

 

Chicken is the most consumed meat in Brazil, that the leader in the world ranking of export of 

this food. Its high consumption is due to the low price and the great nutritional value. But the 

meat of chicken is exposed to several contaminants during its processing, causing concern for 

the potential of production of alimentary toxinfections. The most important contaminant is 

Salmonella spp, which has characteristics that facilitate its development and the production of 

toxins both in the food and in the gastrointestinal tract. Therefore, the objective of this work 

was to evaluate the presence of this bacterium in chicken carcasses marketed in the city of 
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Maringá-PR. The collection and analysis of samples was carried out in accordance with 

Normative Instruction No. 20, dated October 21, 2016 of the Ministry of Livestock and 

Supply. Sixteen samples of chicken carcasses purchased in commercial establishments, were 

randomly collected and transported in a thermal box to the microbiology laboratory of 

Unicesumar. Weighed 25 grams of skin and muscle from each carcass and both were seeded 

in enrichment medium and in the media XLD agar, SS agar and Hektoen agar. Of the colonies 

suspected of Salmonella spp confirmation of the bacterium through biochemical 

identification. Thirteen of the 16 samples (81,2%) had growth of characteristic colonies were 

contaminated with Salmonella spp. Due to the high percentage of contaminated samples, 

chicken meat marketed in the municipality poses risks to consumers' health. Better control 

and monitoring of the handling and commercialization of these foods is necessary,  

as well as further research on the subject. 

 

Keywords: Food hygiene, Foodborne diseases, Food inspection, Enterobacteriacea. 

 

  

1 INTRODUÇÃO  

 

O frango é o tipo de carne mais consumida no Brasil, estima-se que entre 2010 e 2016 

foram consumidos mais de 40 quilos desta carne por habitante a cada ano. A preferência por 

este alimento se dá devido ao baixo custo, alta fonte de proteínas e por  não apresentar 

nenhum tipo de restrição alimentar ao consumidor. Contudo, a carne de frango é um veículo 

para bactérias patogênicas devido aos inúmeros processos que sofre até chegar ao consumidor 

(BRASIL, 2017; SILVA et al., 2016; ZAGONEL et al., 2017). 

Dentre todas as bactérias que habitam o frango, a de maior relevância e importância 

clínica é a Salmonella spp. Esta pode ser facilmente destruída por cocção acima de 70°C, 

entre 15 e 20 minutos, porém, possui características que facilitam seu desenvolvimento, como 

a presença de flagelo, fimbrias e proteínas de membrana que ajudam na adesão e invasão do 

tecido (MENDONÇA, 2016; ZAGONEL et al., 2017).  

Existem várias subespécies de Salmonella que são divididas em diversos sorotipos. 

Nos animais de sangue quente a subespécie S. enteritides está predominante em 99% dos 

isolamentos (CALIARI, 2017). De acordo com o sorotipo da Salmonella esta bactéria pode 

causar de leve infecção gastrointestinal até casos de infecção sistêmica dependendo da 

virulência da cepa e da imunidade do hospedeiro. É necessário que o ambiente em que esta 

bactéria se encontra seja oportuno para que ela se estabeleça e também é fundamental que 

ocorra sua adesão para o desenvolvimento de doenças (OLIVEIRA et al., 2013; ROCHA, 

2017).  
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A principal forma de patogenicidade desse micro-organismo está relacionada com a 

produção de toxinas em alimentos contaminados e/ou no trato gastrointestinal de seus 

hospedeiros que resultará em uma gastroenterites denominada Salmonelose (MONTEZANI et 

al., 2018; OLIVEIRA et al., 2013; ROCHA, 2017; SILVA et al., 2016; ZAGONEL et al., 

2017). A sintomatologia desta doença entérica normalmente restringe-se a casos mais brandos 

que envolve gastroenterite, náuseas, cólicas abdominais, diarreia e vômitos (CALIARI, 2017; 

SILVA et al., 2016). O início dos sintomas ocorrem de 6 até 72 horas após o período de 

incubação, sendo de forma abrupta (FRANCISCO, 2016). 

Mesmo com distintos métodos de prevenção dos órgãos de saúde, os casos de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) continuam crescendo no Brasil. De 2000 a 2014 a 

Salmonella spp foi a principal causadora de DTA, sendo responsável por 38,2% dos casos 

registrados no período (BRASIL, 2014). No estado Paraná, entre os anos de 1999 a 2008, 

foram registrados 286 surtos de salmonelose envolvendo 52 municípios, sendo 40 desses 

surtos (13,98%) na região do município de Maringá (KOTTWITZ et al., 2010). Estudos 

demonstram a presença deste micro-organismo em 18,1% das amostras de frango de corte 

analisadas (MONTEZANI et al., 2018; PERIN 2017, SILVA et al., 2016; YAMAGUCHI et 

al., 2013; ZAGONEL et al., 2017). 

 A Salmonelose é um importante problema de saúde pública, são registrados vários 

surtos no Brasil e a carne de frango está diretamente relacionada a esses casos. A 

contaminação com a carne de frango pela bactéria pode ocorrer desde o abatedouro até sua 

manipulação. A Salmonella spp pode estar presente no ambiente dos aviários, do abate ou na 

ração (CALLIARI, 2017; PORTILHO, 2016). A contaminação, quando ocorrida através do 

manipulador, demonstra déficit de higiene pessoal e dos materiais utilizados para o abate e 

manejo do animal, sendo, portanto, a principal via para a bactéria entrar em contato com a 

carne (PORTILHO, 2016). 

O Brasil é um grande exportador da carne de frango, e em 2016 exportou mais de 4 

milhões de toneladas desde alimento, cerca de 1,5 milhões de toneladas destinadas ao oriente 

médio, onde atualmente é o principal destino. Dentre os estados brasileiros que mais exportam 

frango, encontra-se o estado do Paraná responsável por 35,85% de toda exportação (BRASIL, 

2016a). A legislação nacional e internacional determinava a ausência de Salmonella spp em 

25 gramas da amostra analisada, incluindo carne de aves (BRASIL, 2001a).  Devido às 

limitações tecnológicas e de controle, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

excluiu a obrigatoriedade da pesquisa de Salmonella em carnes in natura de aves e instituiu a 
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Resolução RDC n° 13, de 02/01/2001, que faz referência à exigência de instruções de uso, 

preparo e conservação na rotulagem desses produtos (BRASIL, 2001b).  

Programas governamentais de controle e prevenção da Salmonella spp desde a 

produção de aves até a educação sanitária dos consumidores, surgiram no intuito de diminuir 

a ocorrência de salmonelose vinculada à ingestão de carne de frango. Nesse sentido, foi 

instituído o Programa de Redução de Patógenos - monitoramento microbiológico e controle 

de Salmonella spp em carcaças de frangos e perus, pela Instrução Normativa nº 70, de 10 de 

outubro de 2003 (BRASIL, 2003). 

Apesar do destaque produtivo do Paraná e da grande relevância de Salmonella spp para 

os aviários e para a indústria de alimentos, trabalhos avaliando a frequência de ocorrência de 

Salmonella spp em cortes de frango no estado são raros (TRAINOTTI et al., 2013). Diante 

disso, o presente estudo teve por objetivo verificar a presença de Salmonella spp. em carcaças 

de frango comercializadas na cidade de Maringá – PR analisando se estas oferecem riscos à 

saúde dos consumidores.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada com 16 carcaças de frangos, de quatro marcas diferentes (A, 

B, C e D) comercializadas em quatro estabelecimentos da cidade de Maringá-PR e foram 

colhidas de forma aleatória entre junho e julho de 2018. A coleta e análise das amostras foi 

realizada de acordo com a Instrução Normativa nº 20, de 21 de outubro de 2016 do Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2016b). 

A coleta das amostras foram feitas em estabelecimentos comerciais da cidade de 

Maringá-PR escolhidas aleatoriamente. Foram selecionados produtos frescos que estavam 

expostos em gôndolas refrigeradas, estes foram adquiridos como sendo para consumo próprio 

logo após a coleta foram mantidos em suas embalagens originais, acondicionadas em caixas 

térmicas contendo gelo, a fim de manter a temperatura entre 0 e 8°C e enviadas 

imediatamente ao laboratório de Microbiologia da Unicesumar para análise. Para o preparo 

das amostras, foram pesados 25 gramas de pele e músculo, das regiões pericloacal, asa e 

pescoço de cada carcaça. Os cortes e pesagem das amostras foram feitos em fluxo laminar 

com materiais estéreis. Após as pesagens, as amostras foram homogeneizadas assepticamente 

em 225 mL de Água Peptonada Tamponada (APT).  

A pesquisa de Salmonella spp iniciou com pré-enriquecimento em APT, com 

incubação a 35°C por 24h, a partir de então foi adicionado 1 mL da solução de pré-
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enriquecimento em 10 mL de caldo selenito cistina e 0,1 mL da solução em 10 mL de caldo 

Rappaport incubados a 41°C, por 24h. O isolamento de Salmonella sp foi realizado em ágar 

Xilose Lisina Desoxicolato (XLD), ágar Salmonella Shigella (SS) e ágar Hektoen incubados a 

36°C, por 24-48h.  

Foi realizada confirmação da presença de Salmonella spp repicando 3 colônias com 

crescimento característicos do gênero em ágar SS incubadas a 36°C, por 24-48h e posterior 

confirmação da identificação bioquímica da bactéria. A identificação de Salmonella spp. foi 

realizada pelas seguintes provas bioquímicas: teste com meio SIM (sulfato, indol e 

motilidade), teste de descarboxilação de lisina, coloração de Gram, teste de urease, teste de 

Citrato de Simmons, teste de vermelho de metila e Voges-Proskauer, prova de oxidase, teste 

de fenilalanina e teste com meio TSI. Obtiveram-se resultados como presença ou ausência de 

Salmonella spp em 25 gramas de cada amostra.  

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O monitoramento da qualidade higiênico-sanitária da carne de frango é importante 

para garantir a qualidade do produto que está sendo comercializado e a segurança para a saúde 

de quem consome a carne de frango. Apesar de não existir um padrão especificado na 

legislação brasileira quanto a contagem de Salmonella spp. em carnes resfriadas ou 

congeladas in natura de aves (carcaças inteiras, fracionadas ou cortes), a monitoração neste 

tipo de alimento é importante (MUCHINSKI & DEGENHARDT, 2016). 

Dentre as 16 amostras analisadas, 81,25% (13/16) demonstraram positividade para a 

presença de Salmonella spp. Atualmente, considera-se um problema mundial a presença deste 

agente na carne de aves e em seus miúdos crus, resfriados ou congelados, e não existem 

medidas efetivas de controle que possam eliminar esta bactéria da carne crua (BRASIL, 

2001b). Ao realizar estudo simular a este, Zagonel et al. (2017) encontraram Salmonella spp 

em 100% das amostras de carne de frango resfriadas comercializadas na região do Alto do 

Vale do Peixe em Santa Catarina, o que corrobora com os resultados apresentados.  

Quando analisados os resultados de acordo com as marcas pesquisadas, obtiveram-se 

positividade para Salmonella spp. as quatro amostras da Marca A estavam contaminadas pela 

espécie Salmonella enteriditides, dentre as quatro amostras da Marca B  três estavam 

contaminadas por Salmonella enteriditides e uma por Salmonella typhy e nas marcas C e D os 
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resultados foram: contaminação por Salmonella enteriditides, três das quatro amostras da 

Marca C e duas das quatro amostras da Marca D. 

 Apesar da discrepância encontrada entre presente estudo e outros realizados em 

diferentes localidades, a prevalência do sorotipo S. enteritidis se manteve constante. Moreira 

et al. (2008) obtiveram positividade para Salmonella spp 14,32% (52/363) das amostras de 

carcaças de frango comercializadas em municípios do estado de Goiás. Este resultado se 

assemelha com o de Cardoso et al. (2015), que verificaram que 14,6% (89/609) das amostras 

provenientes de abatedouros do estado de São Paulo estavam contaminadas por estas bactérias 

entre os anos de 2000 e 2010. Entretanto, estes resultados contrapõe o alto índice encontrado 

na cidade de Maringá – PR neste estudo. 

A ausência ou baixa contaminação da carne de frango por Salmonella spp 

demonstrada por alguns estudos (PERIN et al., 2017; ROSA & SOUSA, 2015; SILVA et al., 

2016) geralmente está relacionada com o quesito acondicionamento e completude das 

embalagens da carne, ou seja, a qualidade do produto é diretamente proporcional à integridade 

da embalagem, proporcionando, portanto, maior probabilidade de contaminação por micro-

organismos patogênicos se esta estiver violada (PERIN et al., 2017).  Bem como as amostras 

mantidas em refrigeração de 4ºC por nove dias são mais propensas a apresentarem presença 

de Salmonella spp (ROSA & SOUSA, 2015).  

A RDC n°13/2001 determina a necessidade de instruir o consumidor, através de 

rótulos nas embalagens, sobre as medidas de acondicionamento e manejo correto a fim de 

evitar contaminação cruzada por Salmonella spp (BRASIL, 2001b). Logo a temperatura 

minimamente ideal para manter a carne de ave congelada é de -12°C e processo de 

descongelamento por resfriamento deve ser de 0 à 2°C não podendo o mesmo ser mantido por 

um longo tempo nessa temperatura para evitar proliferação microbiana. (PERIN et al. 2017).  

 As DTA’s são geralmente decorrentes de questões como: higiene do local de 

produção, da manipulação, do manipulador do produto, do local de acondicionamento e da 

completude da embalagem. Falhas nestes processos levam ao comprometimento da segurança 

na ingestão do produto, facilitando a contaminação de forma cruzada. A carne de frango 

possui diversos patógenos que podem ser de grande via de transmissão de doenças, com isso 

alimentos de origem animal devem ter atenção especial dos órgãos de vigilância sanitária 

(MUCHINSKI & DEGENHARDT, 2016; PERIN et. al., 2017; SOUZA, 2017). 
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3 CONCLUSÃO 

O presente estudo corroborou alto índice de contaminação das carcaças de frango por 

Salmonella spp. Apesar do número razoavelmente pequeno de amostras analisadas, o mesmo 

sinalizou um alerta sobre a integridade do produto. Portanto, a dúvida em comprar uma carne 

segura para consumo por parte dos consumidores persiste, logo, é necessário melhor controle 

com os critérios anteriormente expostos nesse estudo por parte dos frigoríficos e afins, bem 

como a fiscalização eficaz dos órgãos sanitários para que manuseio para que todos os 

processos que a carne sofre até chegar ao consumidor  seja o coibidor de contaminação. 

Apesar dos resultados indicarem que as carnes de frango comercializadas no município de 

Maringá - PR não estejam segura para o consumo humano, faz-se necessário estudos com 

maior amostragem para ampliar o levantamento epidemiológico da contaminação das 

carcaças de frango comercializadas. De acordo com os resultados obtidos, é necessário maior 

engajamento por parte das empresas, que devem disponibilizar treinamentos para os 

funcionários que manipulam este alimento afim de diminuir a contaminação. 
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