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Presence of Salmonella spp. in Day-Old Chicks Commercialized
for Non-Industrial Production in Santa Catarina

GGGGGustaustaustaustaustavvvvvo Po Po Po Po Perererererdoncinidoncinidoncinidoncinidoncini11111,,,,, D D D D Daniela aniela aniela aniela aniela TTTTTonini da Ronini da Ronini da Ronini da Ronini da Rooooochachachachacha22222,,,,, C C C C Crrrrristiane da Ristiane da Ristiane da Ristiane da Ristiane da Rosa Mosa Mosa Mosa Mosa Morororororaesaesaesaesaes33333,,,,,

Anderlise BorsoiAnderlise BorsoiAnderlise BorsoiAnderlise BorsoiAnderlise Borsoi44444 & Verônica Schmidt & Verônica Schmidt & Verônica Schmidt & Verônica Schmidt & Verônica Schmidt55555

ABSTRACT

Background: Samonella sp. is a microorganism that can infect a great range of animals, including human beings. In the
environment Salmonella spp. become an important source of transmission and, consequently, a risk to animal production and
public health. In Brazil, the control and certification of poultry establishment as free of Salmonella spp. was established in
2003. The Gallinarum, Pullorum, Enteritidis and Typhimurium serotypes are monitored by the Plano Nacional de Sanidade
Avícola (Brazilian National Poultry Health Program - PNSA). The Gallinarum and Pullorum serotypes are important in poultry
health, and their presence in layer farms may cause a great economic impact, while Enteritidis and Typhimurium are among the
most frequently isolated serovars in cases of food poisoning (DTA), where food of poultry origin stands as the main source of
salmonellosis such as eggs or salad prepared with homemade mayonnaise or even chicken. Salmonella spp. is one of the most
important contaminants of food products and an important cause of food borne disease in many countries. On the other hand,
broiler chick or laying hens are increasingly being produced in non-industrial conditions. Such productive units normally do
not adopt biosafety criteria or sanitary programs and, consequently, they may contribute to the dissemination of salmonelas.
Therefore, the objective of this study was to verify the presence of Salmonella spp. in day-old chicks commercialized for non-
industrial production in the State of Santa Catarina.
Materials, Methods & Results: It was performed a cross-sectional survey and used a purposive selection sampling. The liver
and vitelline sac of 129 day-old chicks commercialized in four agricultural establishments in the State of Santa Catarina were
analyzed by means of conventional bacteriological techniques. Two suspect colonies were identified by biochemical test and
confirmed with anti-Salmonella O-polyvalent sera. Salmonella Typhimurium was identified in a pool (2.33%) constituted of 3
livers. The data was analyzed through descriptive epidemiology, which involves observation and recording of the disease and
possible causative factors.
Discussion: Although the processing of samples in pool does not identify the number of infected animals, the occurrence of
carrier animals becomes important as the presence of individuals with can serve as a source of contamination"to other animals
or humans. Modern aviculture determines the absence of any type of Salmonella spp., and producers associated with cooperatives
and agro industries receive support and technical supervision to avoid the introduction of microorganisms such as Salmonella
spp., which may impair the development of birds. The purchase of day-old chicks for non-industrial (i.e. backyard) production
can be a source of food poisoning for those breeding and, consequently, for those consuming them. The presence of Salmonella
Tiphymurium found by this study demonstrates the possibility of breeding infected birds, which could cause serious public
health problems. Hygienic and sanitary measures, as well as awareness of producers may prevent the dissemination of pathogens
that could affect breeders and consumers of poultry produced in a non-technified manner.
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INTRODUÇÃO

Salmonella sp. é uma bactéria capaz de infectar
uma grande variedade de animais[1,10], inclusive o ho-
mem. Neste gênero estão incluídos mais de 2500 sorotipos
pertencentes a duas espécies: Salmonella enterica e S.
bongori [2,4,5]. Na espécie S. enterica subespécie
enterica se destacam os sorotipos Gallinarum, Pullorum,
Enteritidis e Typhimurium [2], os quais são monitorados
pelo Plano Nacional de Sanidade Avícola – PNSA [7]. A
presença de Galinarum e Pullorum em granjas de matri-
zes resultam em impacto econômico maior do que os
sorotipos Enteritidis e Typhimurium, que são os sorovares
mais frequentemente isolados em casos de toxinfecções
alimentares (DTA).

As salmonelas ocupam lugar de destaque no
campo da saúde pública, como um dos mais importantes
patógenos veiculados por alimentos [8,9]. Apesar de todo
o desenvolvimento tecnológico e melhoria das condi-
ções de higiene, é crescente e relevante o número de ca-
sos de salmonelose humana e animal [5,13]. Isto pode
ocorrer devido à ampla distribuição desta bactéria na
natureza, pela diversidade de reservatórios, presença de
sorotipos inespecíficos quanto aos hospedeiros e cepas
multiresistentes a antimicrobianos [5].

O consumo de carne, ovos ou produtos de fran-
gos a partir de uma produção não tecnificada, onde as
aves ficam expostas a diversos agentes patogênicos, pode
ser uma das causas de toxinfecções alimentares a partir
de Salmonella spp. Diversos surtos a partir de
salmonelas paratificas envolvem humanos, causan-
do sérios problemas em saúde pública [3,4,12].

O objetivo do presente trabalho foi verificar a
presença de Salmonella spp. em pintos de um dia,
comercializados para criação não industrial no estado de
Santa Catarina.

MATERIAIS E MÉTODOS

Realizou-se um estudo transversal e amostragem
por conveniência [15], analisando-se 129 pintos de um
dia, comercializados em 4 agropecuárias de Santa
Catarina, resultando em um total de 11 coletas durante o
período de agosto de 2009 à fevereiro de 2010.

Após a chegada das aves no Laboratório de
Microbiologia da Universidade do Oeste de Santa
Catarina, campus de Xanxerê, as mesmas foram
eutanasiadas pelo método de deslocamento cervical. Co-
letaram-se amostras de fígado e saco vitelino, analisan-

do-os em pool constituído de fígados ou saco vitelinos de
três aves por amostra [6].

O isolamento de Salmonella spp. foi realizado
de acordo com a legislação [6], sendo que duas colônias
suspeitas foram identificadas por testes bioquímicos e
confirmadas com soro anti-Salmonella polivalente O [6].

Utilizou-se epidemiologia descritiva, a qual en-
volve observação e registro da doença e os possíveis fa-
tores causais. Normalmente, é a primeira parte de uma
investigação. As observações são, algumas vezes, parci-
almente subjetivas, podendo gerar hipóteses que pode-
rão ser testadas posteriormente [15].

RESULTADOS

Dentre os 129 pintos de um dia amostrados, iso-
lou-se Salmonella Typhimurium de um pool (2,32%),
constituído por 3 fígados.

DISCUSSÃO

Considerando o volume das vísceras em animais
desta idade, não foi possível a identificação do portador
ou portadores entre os integrantes do pool. Embora o
processamento das amostras em pool não identifique o
número de animais infectados, a ocorrência de animais
portadores torna-se importante à medida que a presença
de indivíduos portadores pode servir como fonte de con-
taminação para os demais animais ou o homem.

O isolamento de Salmonella spp. em órgãos de
pintos de um dia, já foi relatado no Brasil [11], tendo sido
observado 11,1% de amostras positivas. Os sorovares
Enteritidis (92,3%) e Heidelberg (7,7%) foram encontra-
dos. Também em isolados de forros de caixas de transpor-
te foi identificada a presença de Salmonella, em 3% das
amostras analisadas [11]. O fato de ter-se observado
percentual inferior (2,33%), pode ter relação com o local
de aquisição das aves (lojas agropecuárias), uma vez que
estas adquirem os pintos em incubatórios de granjas ade-
quadas ao PNSA podendo, inclusive, possuirem matrizes
vacinadas contra Salmonella Enteritidis, tendo em vista
que este procedimento foi instituido a partir de 2003 [7].

A avicultura é uma atividade característica de mé-
dias e pequenas propriedades, nas quais o agricultor, nor-
malmente, desenvolve outras atividades [14]. As aves ad-
quiridas em lojas agropecuárias são criadas neste contex-
to, onde a presença de um pequeno número de aves posi-
tivas para Salmonella, assim como para outros patógenos,
torna-se a importante, uma vez que aves contaminadas
poderão servir de fonte de contaminação para outros ani-
mais da propriedade e, até mesmo, o homem [5].
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Devido ao potencial de causar toxinfecções ali-
mentares e de disseminação que Salmonella possui, existe
a necessidade da elaboração e implantação de progra-
mas de capacitação e assistência técnica aos agriculto-
res que produzem frangos de forma não industrial, princi-
palmente, quanto aos aspectos de manejo sanitário.

CONCLUSÃO

O isolamento da Salmonella Tiphymurium em
aves de um dia comercializadas para produção não in-
dustrial em Santa Catarina, indica risco potencial de trans-
missão da mesma para os humanos bem como para o
sistema de produção industrial, uma vez que aves
infectadas com este sorovar podem ser assintomáticas.
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