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RESUMO 

A salmonelose é uma zoonose que ocorre devido à ingestão de água, e 
alimentos contaminados. Muitos microrganismos patogênicos podem estar 
presentes nos alimentos e causar surtos de toxinfecção graves. Este estudo 
visou a análise da contaminação por Salmonella spp. em hortaliças 
consumidas cruas em três propriedades rurais do norte do Paraná. Adotou-se a 
metodologia BAM/FDA. As amostras foram negativas para Salmonella spp., 
entretanto, outras enterobactérias importantes foram isoladas. 
 
Palavras-chaves: Bactérias; contaminação; vegetais. 

 

ABSTRAT 

Salmonellosis is a zoonosis that occurs due to intake of water and 
contaminated food. Many pathogens may be present in food and cause serious 
poisoning outbreaks. This study aimed to analyze the contamination by 
Salmonella spp. in raw vegetables consumed in three northern farms of Parana. 
Adopted BAM / FDA methodology. The samples were negative for Salmonella 
spp., However, other important enterobacteria were isolated. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Salmonella spp. é de extrema importância quando tratamos de 

segurança alimentar, pois causam infecções alimentares, resultando em uma 

ação invasiva ao intestino humano ao aderir à mucosa deste órgão (COSTA et 

al., 2012). 

A salmonelose é uma zoonose que ocorre por vias de ingestão de 

água, alimentos ou fômites contaminados por fezes de animais ou de pessoas 

infectadas e, os sintomas são febre, dores abdominais, vômito e diarreia. 



Dessa forma, também se relaciona surtos de gastrenterites em decorrência da 

ingestão de vegetais crus contaminados por Salmonella spp. (BARACELLI et 

al., 2012; CASTAGNA et al., 2004; FILHO et al., 2001; SANTARÉM et al., 

2012). 

Os vegetais em contacto com o solo, o ambiente úmido combinado a 

adubos com substâncias contaminadas por dejetos fecais e água de irrigação 

fornecem insalubridade do cultivo e podem propiciar condições ótimas para a 

contaminação destes produtos (SILVA et al., 2007; HOLDEN; PRITCHARD; 

TOTH, 2009; GERMANO; GERMANO, 2008; OLIVEIRA et al., 2012).  

Ressalta-se que os alimentos em especial os vegetais folhosos por ser 

um componente básico da dieta da população, são consumidos na sua maioria, 

na forma in natura, isto é, sem passar por processo de cozimento ou fervura. 

Alguns microrganismos patogênicos possuem condições potenciais para 

sobreviver por longos períodos nas hortaliças frescas e podem causar surtos 

de toxinfecções, devido a presença de Escherichia coli, Salmonella spp., 

Listeria monocytogenes (RIVERA-JACINTO et al., 2009; TAKAYANAGUI et al., 

2006; SANTARÉM, 2012).  

No Paraná entre janeiro de 2009 a julho de 2014, dentre o total do 

número de surtos de toxinfecção alimentares notificados, 19 casos (18,09%) 

foram confirmados em laboratório como causados por Salmonella spp. 

(GABARON; OTUTUMI; PIAU JÚNIOR, 2015). Como relevante problema de 

Saúde Pública, conforme a Resolução RDC nº12/2001 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), não é permitido presença de salmonela em 

hortaliças folhosas “in natura” como também em outros alimentos (BRASIL, 

2001).  

O estudo ocorreu mediante os relatados de mal estar contado pelos 

moradores das localidades avaliadas. Neste contexto, o objetivo foi de avaliar a 

ocorrência de contaminação de hortaliças de produção e consumo familiar 

quanto a presença de Salmonella sp.   

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Salmonella é o gênero de maior importância da família 

Enterobacteriaceae. Apresenta-se como bastonetes Gram-negativos 



geralmente móveis, capacidade de formar ácido, gás a partir da glicose. Os 

sorotipos de Salmonella pertencem a duas espécies distintas: S. entérica e S. 

bongori (LÁZARO et al, 2008). Hortaliças, frutas, e alimentos de origem animal 

não processados, como as carnes cruas, o leite e os ovos. A contaminação de 

origem fecal é geralmente a fonte para estes produtos, pela exposição à agua 

contaminada; para o leite e os ovos, por meio da exposição direta; e para a 

carne, comumente durante as operações de abate (BRASIL, 2011).  

A utilização da água inadequada na irrigação de hortas representa um 

dos problemas de saúde pública, pois gera a contaminação de hortaliças, 

comprometendo a qualidade do produto e a saúde humana. A contaminação 

através da irrigação é um dos principais meios de se transmitir doenças 

causadas microrganismos (BERALDO, 2010).  

Foram incluídas para o estudo, três propriedades rurais do município 

de Arapongas que promovem a horticultura como forma de complementação 

da dieta alimentar da família. Foram realizadas no total 3 coletas ocorridas de 

forma semanal, totalizando nove amostras de hortaliças variadas, entre elas, 

alface, almeirão e couve, no período de agosto e setembro de 2016. As 

hortaliças foram coletadas pelos próprios agricultores, simulando as condições 

de rotina realizada para o consumo. As amostras foram acondicionadas em 

sacos plásticos de primeiro uso e transportadas em caixa térmica até o 

laboratório de microbiologia da Faculdade de Apucarana. Foi adotado para 

determinação de Salmonella spp. a metodologia recomendada pelo BAM/FDA 

(Bacteriological Analytical Manual/2007). Para a etapa do pré-enriquecimento 

foi homogeneizados 25 g de cada hortaliça de forma asséptica a 225 mL de 

caldo lactosado. A solução foi homogeneizada e deixada em descanso por 60 

minutos até ser levada a estufa em temperatura de 35°C/24h. Seguiu-se após, 

o enriquecimento com a transferência de 1,0 mL para tubos com caldo 

Tetrationato e 0,1 mL em tubos com Caldo Rappaport Vassiliadis 

permanecendo incubados a 35°C/24 h. Posterior a isso, uma alçada de cada 

tubo foi retirada e estriada em meios indicadores seletivos, Ágar Enterico de 

Hektoen (HE) e Ágar Xilose Lisina Desoxicolato (XLD), e levadas à estufa a 

35°C/24h. Após a obtenção de culturas isoladas e típicas, estas foram 

submetidas a provas bioquímicas em Ágar ferro-açúcar triplo (TSI), Ágar Lisina-

Ferro (LIA), Citrato de Simmons e SIM (motilidade, H2S e indol), foram 



realizados ainda, e testados com soro anti-Salmonella polivalente “O”. Os 

resultados foram emitidos como presença ou ausência para Salmonella spp. 

 

CONCLUSÃO 

 

Não foi detectada a presença de Salmonella sp. nas amostras das 

hortaliças analisadas. No entanto, a maioria apontou positividade para 

enterobactérias importantes como Proteus, Citrobacter e Escherichia coli. A 

presença de microrganismos da família Enterobacteriaceae deixa clara a 

necessidade de cuidados com a higienização e preparo das hortaliças antes do 

seu consumo, já que estas podem causar doenças em determinadas 

condições. Vale expor que água utilizada para irrigação das hortas é captada 

de poços que não recebem nenhum tipo de tratamento, e o solo das hortas 

recebem adubação de origem fecal.  
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