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Resposta imunológica e uso de ácidos orgânicos 

em frangos desafi ados com Salmonella Minnesota

Immune Response and Use of Organic Acids in Broilers Challenged with Salmonella Minnesota

Larissa Pickler, Eduardo Correa Muniz, Leandro Nagae Kuritza, 

Mariana Camargo Lourenço & Elizabeth Santin

ABSTRACT

Background: Salmonella control in poultry industry is of great importance to prevent foodborne diseases in humans. The 
intense control of Salmonella Enteritidis caused an increased isolation of other serotypes as Salmonella Minnesota (SM), 
and it cannot be affi rmed that additives used to control Salmonella Enteritidis showed the same effi cacy to control of other 
serovars. Therefore, the aim of this study was to evaluate the pathogenesis of SM in challenged broilers and the use of 
different organic acids for SM control in broilers.
Materials, Methods & Results: In the present study, three experiments were conducted. In the fi rst experiment an in vivo 
study to evaluate the pathogenesis of the SM in broilers where the birds were divided into 4 treatments with 15 animals 
each: T1 - animals inoculated orally with SM, T2 - animals inoculated through feed with SM, T3 - “in-contact” birds caged 
with SM challenged birds and T4 - negative control. At 12, 24 and 48 h after the challenge, the crop, duodenum, cecum 
and liver were collected to detect SM.  It was also collected fragments of jejunum, ileum and cecum for histopathological 
and immunohistochemistry analysis. At the microbiological evaluation 12 h after inoculation, it has already been possible 
to observe the presence of SM in the crop, duodenum and cecum of birds challenged orally and through feed. Twenty-
four h after contact with the challenged birds, the in-contact group have already shown the presence of SM in crop and 
duodenum. It was observed a signifi cant increase of goblet cells in the jejunum 24 h post inoculation (PI) in the orally 
inoculated birds, and in the ileum 48 h PI in the feed challenged birds. In immunohistochemical evaluation, 12 h PI the 
birds challenged orally have already shown a signifi cant increase in the number of CD3+ cells in the jejunum and 24 h PI 
a signifi cant increase of these cells in the ileum and cecum. In the second experiment an in vitro study was also performed 
to assess the minimum inhibitory concentration (MIC) of four organic acids against Salmonella Minnesota (SM). The 
MIC results were: organic acid A: 3.12%, organic acid B: 0.78%, organic acid C: 1.56%, organic acid D: 0.39%. In the 
third experiment it was evaluated the effi cacy of different organic acids via water and food in chickens challenged with 
SM, where 30 broilers from 1st to 28th days of age were divided into six treatments with fi ve animals each: T1 - negative 
control not challenged with SM, T2 - positive control challenged with SM, T3 - birds challenged with SM and treated with 
organic acid A in the feed, T4 - birds challenged with SM and treated with organic acid A in the feed and organic acid B 
in the water, T5 - birds challenged with SM and treated with organic acid C in the feed, T6 - birds challenged with SM 
and treated with organic acid C in the feed and organic acid D in the water. For microbiological evaluation cloacal swabs 
were collected 48 h PI and the crop and cecum were collected 7 days after inoculation. Only a signifi cant reduction of SM 
in the crop of challenged birds was observed.
Discussion: Based on the results it was observed that SM has spread rapidly in the gastrointestinal tract of poultry and it 
could be isolated 12 h after oral inoculation. In histopathological analysis of intestinal segments it was possible to observe 
an initial increase of goblet cells and subsequent increase of lymphocytes T in challenged birds. In the experiments where 
the organic acids were used to control SM it was observed that the recommended dosage by the manufacturer is below 
that the indicated by the MIC, which may have resulted in the low effi ciency of the acids tested in the challenged animals.

Keywords: CD3+ cells, goblet cells, minimum inhibitory concentration, immunohistochemistry. 
Descritores: células CD3+, células caliciformes, concentração inibitória mínima, imunoistoquímica.
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INTRODUÇÃO

A Salmonella é um bacilo Gram-negativo e 
um dos mais importantes causadores de toxinfecção 
alimentar em seres humanos geralmente associados 
ao consumo de carne e ovos contaminados [20]. Para 
controlar Salmonella, as empresas avícolas empregam 
um estrito sistema de biosseguridade, associado a 
ferramentas que auxiliam na redução do isolamento 
deste microrganismo em aves, como por exemplo, o 
uso de ácidos orgânicos na ração e/ou água de bebida 
[5,24]. Entretanto, prévios estudos indicam que estes 
aditivos podem funcionar frente a determinados so-
rovares, porém não apresentam a mesma efi ciência 
frente a outros. [19].

Também é observado que algumas salmonelas 
paratífi cas, como a Salmonella Minnesota (SM) não 
causam sinais clínicos nas aves, de maneira que co-
nhecer a patogenia e a resposta imunológica das aves 
frente este sorovar, também pode ser importante para 
buscar formas de controle.

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar a patogenia da SM em frangos desafi ados e o 
uso de diferentes ácidos orgânicos para o controle de 
SM em frangos de corte.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi dividido em três experimentos: 
um estudo in vivo para avaliar a patogenia da SM em 
frangos de corte desafi ados; um estudo in vitro para 
avaliar a concentração inibitória mínima (CIM) de 
ácidos orgânicos frente a Salmonella Minnesota (SM); 
e o terceiro experimento para avaliar a efi ciência de 
diferentes ácidos orgânicos via água e ração em frangos 
desafi ados com SM.

Este estudo foi aprovado pela Comissão de 
Ética no uso de animais do Setor de Ciências Agrá-
rias da Universidade Federal do Paraná sob protocolo 
número 011-2013.

Experimento 1

Delineamento experimental

Foram utilizados 65 frangos de corte da li-
nhagem Cobb 500® de 1 a 4 dias de idade, divididos 
em 4 tratamentos com 15 animais cada, sendo Tra-
tamento 1 (T1): aves inoculadas via oral com SM na 
concentração de 105 UFC/mL, Tratamento 2 (T2): 
aves inoculadas via ração com SM na concentração 
de 105 UFC/mL, Tratamento 3 (T3): aves que per-

maneceram em contato com animais desafi ados 24 h 
após inoculação com SM e Tratamento 4 (T4): aves 
controle não desafi adas. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado, sendo cada ave uma 
repetição. 

As aves foram alojadas em salas isoladas com 
piso coberto com cama de maravalha, com pressão 
negativa, limpas, desinfetadas e livres de Salmonella. A 
temperatura era controlada de acordo com a idade das 
aves e com fornecimento de água e ração ad libitum.

Previamente à inoculação1, cinco animais 
foram eutanasiados e necropsiados para coleta de fí-
gado e ceco de forma a confi rmar que os animais eram 
negativos para Salmonella. 

Desafi o das aves

Ao 2º dia de idade os animais foram desafi a-
dos, sendo o T1 inoculado via oral com 1 mL de SM 
na concentração 105 UFC/mL. No grupo T2 o inóculo 
foi adicionado a ração dos animais e no grupo T3, 24 
h após desafi o as aves foram para o mesmo ambiente 
dos animais do T1 fi cando em contato com as aves 
infectadas. 

Coleta das amostras

Às 12, 24 e 48 h após o desafi o, cinco animais 
de cada tratamento foram eutanasiados e necropsiados 
para a coleta asséptica de papo, duodeno, ceco e fígado, 
sendo os fragmentos submetidos a análises microbio-
lógicas para detecção de presença ou ausência de SM.

Fragmentos de jejuno, íleo e ceco foram arma-
zenados em solução de formalina 10% para análise his-
topatológica para identifi cação e contagem de células 
caliciformes e de imunoistoquímica para identifi cação 
e contagem de linfócitos CD3+.

Análise de Salmonella

Para realização do procedimento de contagem 
de Salmonella as amostras foram diluídas em água 
peptonada 2% em proporção de 1:9. Retirou-se 1 mL 
da solução de água peptonada 2% que foi pipetado no 
tubo contendo 9 mL de água peptonada 0,1% e assim 
sucessivamente até a diluição 10-3, posteriormente 
retirou-se 100 µL de cada diluição plaqueou-se em 
duplicata em meio XLD2 e com uma alça de Drigalsky 
esterelizada espalhou-se o líquido na placa. As placas 
foram incubadas em estufa regulada a 37°C por 24 h e 
submetidas à posterior contagem das colônias típicas 
[19]
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A solução inicial de água peptonada 2% foi 
incubada a 36°C por 24 h, em caso de não ter ocor-
rido crescimento de colônias típicas de Salmonella 
após 24 h de incubação, retirou-se 100 µL da solução 
inicial em água peptonada 2% e acrescentou-se em 
um tubo contendo 10 mL de caldo Rappaport-Vas-
siliadis2, incubou-se em estufa regulada a 42°C por 
24 h para confi rmação de negatividade/positividade 
das amostras.

Os resultados das contagens de colônias 
foram expressos de acordo com Procedimentos de 
Contagem de Colônia de acordo com a Normativa 
nº62 [7, 22]. 

Histopatologia 

As amostras de jejuno, íleo e ceco foram pro-
cessadas rotineiramente para histologia e coradas com 
Alcian Blue para evidenciação e posterior contagem 
de células caliciformes, com leitura de 20 campos por 
tratamento em aumento de 100x realizado em micros-
cópio óptico.

Imunoistoquímica

Os fragmentos de intestino para imunois-
toquímica foram processadas como previamente 
descrito [12]. Estes foram desparafi nados em estufa 
a 60°C por 10 min e re-hidratadas em xilol e álcool. 
A recuperação antigênica foi realizada com Tampão 
Citrato pH 6,0 em banho-maria 100°C por 20 min com 
bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de 
hidrogênio a 3% e proteína bloqueadora, por 8 e 5 min 
respectivamente. O anticorpo primário utilizado foi 
o anti-CD3, diluído 1:700 por 90 min. Para detecção 
da reação foi utilizado anticorpos secundários anti-
-coelho e anti-camundongo em um mesmo sistema 
de amplifi cação, kit ADVANCE®, por 40 min e para 
revelação utilizou-se um cromógeno, kit DAB®, por 
5 min. A contra-coloração foi realizada com hema-
toxilina por 5 min após a desidratação e montagem 
das lâminas sinalizadas.

Nas amostras de jejuno, íleo e ceco foi rea-
lizada a quantifi cação de células CD3+ por campo 
em aumento de 100x, com leitura de 20 campos por 
tratamento.

Experimento 2

Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)

O teste de micro diluição em caldo foi re-
alizado para determinar a concentração inibitória 

mínima (CIM) dos ácidos orgânicos utilizados frente 
a SM. Utilizou-se microplacas com 96 poços com 
volume de 0,1 a 0,2 mL. O inóculo foi preparado a 
partir de uma colônia pura de SM armazenada em 
Agar Nutriente2, incubada em caldo BHI2 a tem-
peratura de 37°C por 24 h. Esta solução bacteriana 
foi diluída em solução fi siológica 0,9% até atingir a 
diluição correspondente ao tubo 0,5 da escala de Mac 
Farland. Em cada orifício da microplaca adicionou-
-se 100 µL de caldo Mueller Hinton2. Posteriormen-
te, adicionou-se 100 µL do produto a ser testado e 
procedeu-se diluições sucessivas deste. Em seguida, 
foi adicionado 10 µL da suspensão bacteriana em 
cada orifício. A microplaca foi incubada em estufa 
regulada a 37°C por 24 h. Para o procedimento de 
leitura foi utilizado indicador de crescimento bac-
teriano TTC (Triphenyl Tetrazolium Chloride) em 
solução de 1%. A CIM foi dada pela concentração 
mais baixa do produto testado que inibiu o cresci-
mento bacteriano. Os testes foram conduzidos em 
triplicata. Este procedimento seguiu as orientações 
previamente descritas [18]. 

Foram testados quatro ácidos orgânicos: ácido 
A - composto de ácido lático, ácido fumárico, ácido 
cítrico e ácido fórmico; ácido B - composto de ácido 
fumárico e ácido cítrico; ácido C - composto de ácido 
propiônico e ácido fórmico e ácido D - composto de 
ácido acético, ácido fórmico, ácido cítrico e ácido 
ascórbico.

Experimento 3

Delineamento experimental

Foram alojados 30 frangos de corte linhagem3 

Cobb® 500, do 1° ao 28° dias de idade, divididos em 6 
seis tratamentos com 5 animais cada, em delineamen-
to experimental inteiramente casualizado, onde cada 
animal era uma repetição de acordo com o descrito 
na Tabela 1. O alojamento das aves foi idêntico ao do 
Experimento 1.

Cepa e Inoculação

Aos 20 dias de idade os animais dos tratamen-
tos 2 ao 6 foram inoculados com solução de SM na 
concentração 1,0x105 UFC/mL por via oral. O preparo 
do inóculo foi idêntico ao do Experimento 1 [19].

Coleta de material para microbiologia

Foram realizados suabes de cloaca de todas 
as aves 48 h após inoculação para posterior contagem 
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de Salmonella. Aos 7 dias após inoculação, 5 aves 

por tratamento foram eutanasiadas e necropsiadas 

para a coleta de forma asséptica do papo e do ceco e 

posterior contagem de Salmonella. O processamento 

das amostras foi idêntico ao do Experimento 1 [19].

Análise Estatística

Os dados foram avaliados por meio do programa 
estatístico Statistix 9 submetidos a análise de variância 
(ANOVA) e  teste de Tukey a 5% de probabilidade para as 
médias que apresentarem diferença signifi cativa ou pelo 
teste de qui-quadrado para presença/ausência de Salmonella.

Tabela 1. Descrição dos tratamentos do experimento com 30 frangos de corte (1° ao 28° dias) divididos em 6 seis tratamentos com 5 animais 
cada, em delineamento experimental inteiramente casualizado.

GRUPO DOSE DESCRIÇÃO

T1 - Controle sem inoculação e sem adição de produtos.

T2 - Controle inoculado e sem adição de produtos.

T3 2 kg/t
Ácido A na ração – composto de ácido lático, ácido fumárico, ácido 

cítrico e ácido fórmico.

T4
2 kg/t + 120 

g/1000 L

Ácido A na ração e Ácido B via água - composto de ácido fumárico 
e ácido cítrico - com início do tratamento 3 dias após inoculação e 

administrado por 3 dias seguidos.

T5 2 kg/t Ácido C na ração - composto de ácido propiônico e ácido fórmico.

T6
2 kg/t + 

1 L/1000 L

Ácido C na ração e Ácido D via água - composto de ácido acético, 
ácido fórmico, ácido cítrico e ácido ascórbico - com início do 

tratamento 3 dias após inoculação e administrado por 3 dias seguidos.

RESULTADOS

Experimento 1

As amostras das aves e do ambiente foram 
negativas para a Salmonella sp. nas análises realizadas 
ao primeiro dia, antes do período experimental e as 

aves não inoculadas mantiveram-se negativas para SM 
durante todo o período experimental.

Os resultados obtidos da pesquisa micro-
biológica de SM nos diferentes órgãos das aves e 
em seus respectivos tratamentos estão descritos na 
Tabela 2.

Tabela 2. Resultados em número de aves positivas para Salmonella em relação ao total de aves analisadas nos diferentes órgãos de animais 12, 24 e 48 
h após inoculação.

Trat
12h PI 24h PI 48h PI

Papo Duod Ceco Fíg Papo Duod Ceco Fíg Papo Duod Ceco Fíg

VO 5/5ª 2/5ab 4/5ª 1/5 4/5ª 3/5ª 5/5ª 1/5 5/5ª 4/5ª 5/5ª 2/5ª

VR 4/5ª 4/5ª 3/5ª 0/5 5/5ª 4/5ª 2/5ab 1/5 4/5ª 3/5ª 5/5ª 3/5ª

CT 0/5b 0/5b 0/5b 0/5 0/5b 0/5b 0/5b 0/5 2/5ab 1/5ab 0/5b 0/5b

CN 0/5b 0/5b 0/5b 0/5 0/5b 0/5b 0/5b 0/5 0/5b 0/5b 0/5b 0/5b

a,bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferenças signifi cativas (P > 0,05) para o teste de Qui-quadrado; VO: inoculados via oral; VR: inoculados 
via ração; CT: aves contato; CN: controle negativo; Duod: duodeno; Fig: fígado.
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Os resultados da contagem (média e desvio 
padrão) de células caliciformes, células CD3+ e relação 
caliciformes: CD3+ , 12, 24 e 48 h após inoculação (PI) 
no jejuno, íleo e ceco estão expressos respectivamente 
nas Figuras 1, 2 e 3.

Experimento 2

Os resultados da CIM dos diferentes ácidos 
orgânicos testados e a comparação com as doses utili-
zadas no Experimento 3 estão expressos na Tabela 3.

Experimento 3

As amostras das aves e do ambiente foram 
negativas para a Salmonella sp. nas análises realizadas 
ao primeiro dia, antes do período experimental e as 
aves não inoculadas mantiveram-se negativas para SM 
durante todo o período experimental.

Os resultados das contagens de Salmonella em 
suabes 48 h PI, papo e ceco aos 7 dias após inoculação 
estão expressos na Tabela 4. 

Tabela 3. Resultados da concentração inibitória mínima (CIM) dos diferentes ácidos orgânicos e dose utilizada no experimento in vivo.

Ácido orgânico CIM (%) Dose Utilizada (%)

Ácido A 3,12 0,2

Ácido B 0,78 0,012

Ácido C 1,56 0,2

Ácido D 0,39 0,001

Tabela 4. Média e desvio padrão da contagem de Salmonella em suabes de cloaca 48 h após inoculação, papo e ceco 7 dias 
após inoculação nos diferentes tratamentos (Resultados expressos em Log 10).

Tratamento Suabes de cloaca Papo Ceco

1- Controle Negativo 0,00 ± 0,00 b 0,00 ± 0,00 c 0,00 ± 0,00 b

T2 - Controle positivo 4,05 ± 0,40 a 3,85 ± 1,44 a 4,74 ± 1,06 a

T3 - Ácido A na ração 3,90 ± 0,30 a 2,45 ± 1,49 b 4,60 ± 1,47 a

T4 - Ácido A na ração e 
Ácido B na água

** 2,05 ± 1,59 b 3,76 ± 1,67 a

T5 - Ácido C na ração 3,31 ± 1,51 a 2,20 ± 1,58 b 4,58 ± 1,49 a

T6 - Ácido C na ração e 
Ácido D na água

** 2,22 ± 1,62 b 3,34 ± 2,08 a

Valor de P 0,000 0,000 0,000
*Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença signifi cativa P < 0,05 no teste de T. **O produto ainda não havia sido 
acrescido na água de bebida neste momento.

Figura 1. Contagem (média e desvio padrão) de células caliciformes, células CD3+ e relação caliciformes:CD3+ 
no jejuno às 12, 24 e 48h após inoculação. VO: inoculados via oral; VR: inoculados via ração; CN: controle 
negativo; CT: aves contato. a,bLetras diferentes indicam diferenças signifi cativas (P > 0,05) entre tratamentos.

c
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Figura 2. Contagem (média e desvio padrão) de células caliciformes, células CD3+ e relação caliciformes: 
CD3+ no íleo às 12, 24 e 48 h após inoculação. VO: inoculados via oral; VR: inoculados via ração; CN: controle 
negativo; CT: aves contato. a,bLetras diferentes indicam diferenças signifi cativas (P > 0,05) entre tratamentos.

Figura 3. Contagem (média e desvio padrão) de células caliciformes, células CD3+ e relação caliciformes: 
CD3+ no ceco às 12, 24 e 48 h após inoculação. VO: inoculados via oral; VR: inoculados via ração; CN: controle 
negativo; CT: aves contato. a,bLetras diferentes indicam diferenças signifi cativas (P > 0,05) entre tratamentos.

DISCUSSÃO

A porta de entrada da Salmonella são as células 
M presentes nas placas de Peyer. Uma vez no hospedei-
ro, este microrganismo rapidamente migra para vários 
órgãos como baço e fígado onde rapidamente replicam-
-se nos fagócitos [13]. No presente estudo, 12 h após 
inoculação já foi possível detectar a presença da SM no 
fígado, papo, duodeno e ceco nas aves inoculadas via 
oral, demonstrando esta rápida migração no organismo 
da ave. Estudos similares utilizando Salmonella Ente-
ritidis, o microrganismo foi isolado do papo das aves 3 
h após inoculação e nas 12 h após inoculação a bactéria 
já estava presente em pró-ventrículo, duodeno, bolsa 
cloacal, coração e fígado das aves [8] demonstrando 
que estes dois sorovares se comportam de maneira 
similar nas primeiras horas após a infecção via oral. 
Estudos com ratos demonstram que isso ocorre de for-

ma similar também em mamíferos onde a presença da 
Salmonella Typhimurium foi observada nas placas de 
Peyer 3 h após infecção via oral e expressivo aumento 
da bactéria nas placas de Peyer e baço entre o período 
de 24-48 h após inoculação [16]. Para as aves do grupo 
que permaneceu em contato com as aves desafi adas via 
oral, 24 h após contato, a presença de SM foi observada 
no papo e duodeno, demonstrando que os frangos do 
grupo inoculado via oral já eliminavam a bactéria no 
ambiente. A propagação desta bactéria para o fígado 
das aves contato não aconteceu neste mesmo período 
de tempo como observado nas aves inoculadas ou que 
consumiram a ração contaminada, A dose infectante 
possivelmente está relacionada com a disseminação 
da bactéria pelo organismo da ave. Sugere-se que as 
aves em contato com as inoculadas receberam menor 
quantidade de SM e por isso, a disseminação pelo or-
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ganismo ocorreu de forma mais lenta. Entretanto mais 
estudos são necessários para comprovar isso.

Quanto à dinâmica celular na mucosa intestinal, 
no presente estudo, observou-se expressivo aumento de 
células caliciformes em jejuno, 24 h após inoculação via 
oral e no íleo 48 h após inoculação de aves desafi adas 
via ração. As células caliciformes presentes nas vilosi-
dades intestinais são produtoras de muco e participam 
da resposta imunológica inata, sendo a primeira barreira 
de defesa frente agressões no trato gastrintestinal. A pro-
dução de muco por estas células durante a infecção por 
Salmonella é mediada pelo fator de necrose tumoral α 
[2] e pelo interferon γ [23]. Observou-se aumento destas 
células no jejuno de aves desafi adas com Salmonella 
Typhimurium [10] e hipertrofi a das células caliciformes 
no íleo de ratos desafi ados com Salmonella Hadar 120 h 
após desafi o [1].

A resposta imune celular é considerada mais 
importante para o desenvolvimento da resposta 
protetora a Salmonella do que a imunidade humo-
ral e produção de anticorpos [9]. Porém, a resposta 
imunológica mediada por células é pouco relatada 
na literatura.  Estudos demonstraram que infecções 
por Salmonella Enteritidis em frangos resultam na 
redução de células imunológicas na circulação san-
guínea devido a migração dessas células para o sítio 
de ação. O estudo demonstra redução na proporção 
de células CD4+:CD8+ e TCRV2+ e redução na con-
tagem absoluta de células CD4+,CD8+, TCRV1+, e  
MHC II bright+ [6]. Também é observado migração 
de células CD3+, CD4+ e CD8+ para os sítios de 
infecção, com aumento dessas células em folículos 
ovarianos e ovários de galinhas 12 e 24 h após desafi o 
com Salmonella Enteritidis [4]. Observou-se aumento 
de linfócitos T (CD4+) nos sítios de infecção até 3 
h após desafi o com Salmonella em ratos [16]. No 
presente estudo, nas 12 h após inoculação as aves 
desafi adas via oral já apresentaram aumento signifi -
cativo no número de células CD3+ no jejuno e 24 h 
após inoculação, signifi cativo aumento destas células 
no íleo e ceco com relação aos demais tratamentos. 
Da mesma forma, 24 h após inoculação também foi 
observado aumento no isolamento deste microrganis-
mo no papo, duodeno e ceco das aves inoculadas via 
oral e via ração. Isso sugere que a invasão tecidual 
por Salmonella Minnesota, resulta em aumento das 
células T nos tecidos avaliados como já demonstrados 
para outros sorovares [4,9].

O uso de ácidos orgânicos no controle de 
salmonelose em frangos é bastante relatado, porém 
poucos são os trabalhos que avaliam o seu uso frente 
SM. Os ácidos orgânicos podem apresentar distintos 
mecanismos de ação. Podem atravessar de forma 
passiva a membrana celular bacteriana e reduzir o pH 
no interior da célula, alterando processos metabólicos 
vitais como o gradiente de prótons e a carga com o ex-
terior, interferir no transporte de aminoácidos e fosfatos 
e  inativar algumas enzimas. Pode ocorrer aumento da 
pressão osmótica celular, que desencadeia mecanismos 
de compensação de carga elétrica aumentando os ní-
veis de sódio, potássio ou glutamato e a força iônica 
intracelular, provocando aumento da pressão mecânica 
sobre a parede do microrganismo, o que faz com que 
essa se rompa [21]. Porém, foi observado que concen-
trações inibitórias de ácido sórbico não alteram o pH 
no citoplasma e os autores acreditam que o primeiro 
sítio de ação dos ácidos orgânicos seja a membrana 
plasmática. [25].

No experimento 2, todos os ácidos orgânicos 
inibiram a SM in vitro assim como na avaliação mi-
crobiológica do papo (experimento 3), todos os ácidos 
orgânicos testados foram signifi cativamente efi cientes 
em reduzir a contagem de Salmonella com relação ao 
controle positivo. Porém no ceco e no suabe de cloaca, 
48 h após inoculação, não foram observadas diferen-
ças signifi cativas entre os tratamentos com relação ao 
grupo controle.

Observa-se que as doses utilizadas no experi-
mento in vivo, recomendadas pelos fabricantes, estão 
abaixo daquelas determinadas pela CIM, o que pode 
ter ocasionado baixa efi ciência dos ácidos orgânicos 
testados no ceco. A utilização de sub doses pode induzir 
a tolerância aos ácidos orgânicos frente a Salmonella. 
Esta tolerância da Salmonella a baixos valores de pH está 
relacionada a um mecanismo de defesa envolvendo cerca 
de 50 proteínas conhecidas como acid shock proteins 
que participam do sistema de tolerância ao ácido (ATR) 
responsáveis por minimizar os efeitos letais da redução 
de pH na Salmonella [11]. Além disso, ácidos orgânicos 
reduzem a expressão de genes hilA, invF e sipC rela-
cionados com as ilhas de patogenicidade 1 (SPI-1) [15] 
e podem favorecer a sobrevivência da Salmonella nos 
macrófagos [26]. Alguns autores também demonstraram 
que a Salmonella Typhimurium expostas a condições 
frente a ácidos orgânicos por curtos períodos de tempo 
também desenvolvem o ATR [3, 14].
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Para a efetiva atuação dos ácidos orgânicos no 
ceco, também é importante que eles sejam protegidos, 
de forma que não se dissociem completamente na parte 
superior do trato gastrintestinal. Em prévios estudos, 
observou-se que o ácido lático encapsulado foi efetivo 
no controle de Salmonella sp. no jejuno de frangos de 
corte, porém o mesmo ácido orgânico teve sua efi ci-
ência comprometida quando fornecido na forma não 
encapsulada [17]. Isso pode explicar o fato de os ácidos 
orgânicos utilizados no presente estudo tenham atuado 
somente no papo das aves, não apresentando efeito 
signifi cativo no ceco, principal sítio de ação da SM. 

Para o controle efetivo da Salmonella é impor-
tante a realização de avaliações in vivo e in vitro para 
determinar a concentração adequada de ácidos orgâ-
nicos de forma a não induzir tolerância. Mais estudos 
devem ser realizados para determinar a tolerância da 
Salmonella Minnesota frente aos ácidos orgânicos.

CONCLUSÕES

A Salmonella Minnesota após sua entrada pelo 
TGI migra rapidamente para o fígado e ceco onde foi 
isolada 12 h após inoculação nas aves desafi adas via 
oral. A invasão tecidual por Salmonella pode resultar 
no aumento das células caliciformes e células T nos 
tecidos de aves desafi adas.

Todos os ácidos orgânicos testados reduziram 
a SM no papo aos 7 dias após inoculação, mas nenhum 
reduziu a SM nas 48 h após inoculação nos suabes de 
cloaca e ceco das aves desafi adas aos 7 dias após inocula-
ção. As doses dos ácidos orgânicos recomendadas pelos 
fabricantes e utilizados in vivo, estão abaixo daquelas 
recomendadas pela CIM, o que pode ter ocasionado 
o insucesso do tratamento podendo também induzir a 
tolerância da Salmonella aos ácidos orgânicos.
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