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RESUMO 

Foram determinados os NMP/100 ml de bactérias co 

liformes fecais e estreptococos fecais e foi realizada a pesqu! 

sa de bactérias do gênero Salmonella e de C. perfringens. em á
guas de escaldamento de um matadouro de su!nos. situado no Mun! 

c!pio de Carapicu!ba. Estado de São Paulo. Brasil. Foram regis

trados a temperatura e o pH de cada amostra por serem estes. fa

tores fundamentais para a sobrevivência bacteriana. 

Os NMP/100 ml da amostra variaram de <3 a 4.3 x 
3 6 

10 para coliformes fecais e de 2.3 x 10 a 1.1 x 10 para estr~ 

tococos fecais. 

Isolaram-se bactérias do genero Salmonella de 6% 

das 50 amostras estudadas e Clostridium perfringens tipo A de 

40% das 25 amostras pesquisadas. 

Conclui-se que o tanque de escaldamento pode ser 

uma importante fonte de contaminação da carcaça de su!nos. sen

do necessário instituir uma legislação. baseada em critérios e

pidemiológicos. relativa ao processo de abate em geral e sobre 

a uso do tanque em particular. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos atos mais importantes na vida do homem e 

a alimentação. não só por causa da necessidade de se nutrir. 

mas também pelas conotações sociais que tem este ato. 

Para que a alimentação preencha os requisitos 

mencionados. depreende-se que o alimento deve ser nutritivo. a 

trativo. limpo e livre de substãncias ou organismos que possam 

representar risco para a saúde do consumidor (HOBBS & GIL

BERT,48 1978). Entretanto. diversos são os modos de contamina

ção dos alimentos. O homem. os animais. os próprios alimentos. 

o ambiente. utensílios e equipamentos. bem como o processamen

to industrial podem. de uma forma ou de outra. veicular agen

tes contaminantes. 

Epidemiologicamente. classificam-se as fontesde 

infecção em primárias e secundárias. sendo primárias aquelas 

responsáveis pela perpetuação da espécie do agente na natureza. 

Desta maneira. são fontes primárias o homem. os animais e o s~ 

lo. sendo a água. o ar e os equipamentos utilizados no proces

samento. armazenamento e distribuição dos alimentos. assim co

mo a prÓpria planta física. com seus pisos. paredes. tetos 

etc •• fontes secundárias. 

Apesar dos métodos sanitários modernos para pr~ 

duzir. manipular. preparar. cozinhar. distribuir e servir os ~ 

limentos. o número de casos de toxinfecções alimentares cresce 

a cada ano. em todo o mundo (BOWMER 14 • 1965). 

O termo toxinfecção alimentar engloba as doen

ças ocasionadas diretamete pelo consumo de alimentos e que têm 

um período relativamente curto de incubação (THATCHER & 

L 107 ) -C ARK • 1973 • Quando aplicado as doenças produzidas por mi-

crorganismos. emprega-se num sentido muito amplo. Inclui doen

ças causadas pela ingestão de toxinas elaboradas pelo microrg~ 

nismo ao se desenvolver nos alimentos. assim como aquelas ou

tras resultantes da invasão. multiplicação no hospedeiro e al

terações tissulares a ela devidas. produzidas por germes pato

gênicos transportados pelo alimento (THATCHER & CLARK 107 .1973). 

havendo multiplicação dos agentes neste. 

Os sintomas iniciais destas doenças sao aqueles 

indicativos de um processo gastrintestinal: dores abdominais. 
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diarréia ou mesmo síndrome disentérico acompanhado, frequente

mente, de vômitos. Entretanto, podem aparecer outras manifesta 

ções no transcurso da doença tal como sucede 

(THATCHER & CLARK 107 , 1973). 

no botulismo 

Existe uma tendência generalizada para associar 

toxinfecção alimentar com deterioração do alimento, porém, em 

geral, estas doenças estão relacionadas com a ingestão de ali

mentos aparentemente normais. 

De fato, o crescimento de agentes patogênicos a 

tê alcançar níveis perigosos pode ter lugar muito antes que a 

alteraçio seja suficiente para alertar ao consumidor. Este pe

ríodo, desde o estabelecimento de uma condição de risco até 

que o grau de alteração do alimento seja suficiente para evi

tar o consumo do mesmo, é denominado "tempo de risco". 

Para que se possa desenvolver um quadro de tox~ 

facção alimentar, é necessário um grande numero de bactérias no 

alimento, sendo preciso, portanto. que a bactéria encontre con 

dições para sua multiplicaÇão neste. 

De fato, existe uma série de fatores que influ

em no desenvolvimento bacteriano, sendo uns dependentes do pró 

prio alimento (fatores intrínsecos) e outros, do meio (fatores 

extrínsecos). Entre os primeiramente mencionados estão o pH, o 

potencial de Óxido-redução (Eh}, os nutrientes e a quantidade 

de água disponível no alimento. Entre os extrínsecos são inclu 

Ídos a temperatura, umidade relativa (UR} e a composição da a! 
57 34 mosfera circundante (JAY , 1973; FRAZIER , 1976). Estes fat~ 

res se encontram inter-relacionados e podem inibir ou favore~r 

o desenvolvimento bacteriano dependendo das necessidades essen 

ciais peculiares a cada organismo. 

A temperatura é um dos fatores que mais afeta 

o crescimento dos microrganismos (LAWRIE
65

, 1967: FRAZIER
34 

1976). Cada bactéria tem uma faixa Ótima de temperatura, que e 

aquela em que seu creseimento é melhor. De acordo com esta tem 

peratura, as bactérias são de forma geral classificadas em me

sófilas, termófilas e psicrófilas. 

Os microrganismos mesÓfilos têm sua temperatura 

ótima entre 30° C e 45° C, incluindo a maioria dos agentes pa

togênicos e dos deteriorantes de alimento; já os termÓfilos têm 

sua temperatura ótima entre 55° C e 65° C, sendo que alguns 
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a qual é importante para o crescimento da maioria dos microrga

nismos (ICMSF
55

• 1980). 

O pH das carnes pode variar de, aproximadamente. 

7,0. Ótimo para muitas bactérias patogênicas a dateriorantes. ~ 

té n{vais prÓximos de 5,0. O pH da carne é inversamente propo~ 

cional à quantidade de ácido lático produzido após a morta. Um 

pH da 7,0 corre~onderia ~ quase ausência desta ácido. sendo que 

5,5 corrasponderia a. aproximadamente. 1% do mesmo. A quantida

de da ácido lático depende. por conseguinte. da quantidade da 

glicógên~o do músculo no momento da morte. Esta quantidade será 

b i . 55 -a xa se o musculo for exercitado (ICMSF • 1980). razao pela 

qual é preconizado o descanso do animal antes do abata. 

Por outra parta. com exceção da superfície extar 

na a o trato gastr~ntestinal a respiratório. os tecidos de ani

mais sadios contêm poucos microrganismos. Existam no organismo 

são1 afetivos mecanismos da defesa que controlam os agentes in

fecciosos. Entretanto. estas defasas podem vir a falhar após o 

abate e as bactérias presentes no trato intestinal podem invad~ 

{ • ( 55 a corrente sangu nea. alcançando a intimidade do musculo ICMSF 

1980). 

Em geral. poda-se considerar as bactérias prese~ 

tes na carne como provenientes de duas fontes: uma. chamada co~ 

taminação endÓgena. é proveniente do prÓprio animal; a outra 

denominada exógena. proveniente do maio em que se desenvolvemas 

operaçoas de abate a todo o processamento posterior da carne 

(THATCHER & CLARK 107 • 1973). 

A incidência de toxinfacções alimentaras veicul~ 

das por produtos cárneos alcançou. na Alemanha, uma taxa de 47% 

do total de casos registrados no período de 1949-1959 e de 71%. 

no da 1960 a 1970 (WATSON 109 • 1975). 

Por outro lado, registros oficiais indicam que 

os agentes da toxinfecÇões alimentares mais frequentemente vei

culados pelas carnes sao as salmonelas. o C. parfringans a o 

Staphylococcus aureus. 

As salmonelas têm como habitat natural o tratam 
34 testinal do homem a dos animais (FRAZIER • 1976). Por cons~u~ 

ta. o homem. os animais a seu meio são as fontes principais da 

salmonalas (8ANWART 9 • 1980). 
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Todos os membro~ do genero sao potencialmente p~ 

togênicos para o homem e os animeis vertebrados. A doença caus~ 

da por estas bactérias pode ser dividida em dois grandes grupos, 

considerando os sintomas cl!ntcos, forma de propagaçao e patog~ 

nicidade: o primeiro grupo compreende as febres tifÓide e para

tifÓides, causadas pelas s. typhi e S. paratyphi A, 8 e C, que 

afetam o homem e o chipanzé e se transmitem pela agua e alimen

tos, bem como por contato direto. O quadro clínico é caracteri

zado predominantemente por septicemia havendo, porém, manifesta 

çoes gastrintestinais; o segundo grupo corresponde as gastroen

terites, comumente chamadas salmoneloses (ICMSF 55 • 1978). Estas 

salmoneloses são causadas por uma grande variedade de sorotipos 

de salmonelas, as quais não estão especificamente adaptadas a 

um hospedeiro determinado e que podem se transmitir ao homem a 

partir de uma grande variedade de fontes. Entre elas. as que t~ 

um papel preponderante são os alimentos contaminados já durante 

sua produção ou durante seu armazenamento ou. ainda, na manipu-
11 laçio posterior (BECERRIL e cols •• 1979). 

Esta forma de transmissão de salmonelas, através 

da ingestão de alimento contaminado. e a que assume maior impo~ 

tãncia (PROST & RIEMANN 89 , 1967.). 

Estudos epidemiolÓgicos realizados em diversosp~ 

!ses têm evidenciado serem as salmonelas um dos agentes patogê

nicos mais prevalentes tanto em casos isolados como em surtosde 

toxinfecção alimentar {PROST & RIEMANN 89 , 1967; TAYLOR & McCOYD~ 
196~; T000 108 , 1978). 

Levantamentos efetuados nos Estados Unidos da A

mérica do Norte estimam entre 400.000 a 2.000.000 o numero de 

casos anuais destas doenças (Tooo 108 • 1978). 

Devido a sua incidência universal, as suas múlti 

plas manifestações e a sua complexa epidemiologia. a salmonela

se hoje constitui uma séria ameaça à saúde do homem e dos ani

mais. 

Apesar dos esforços empreendidos na vigilância ~ 

pidemiolÓgica, as incidências apresentadas seguramente represe~ 

tam uma estimativa "por baixo" da situação real, principalmente 

em regiÕes onde a notificação é precária. pois estima-se que so 
9 -

mente de 1 a 10% do total de casos e notificado (BANWART ,1980). 

O "CENTER FOR OISEASE CONTROL 20 (1976) estabele-
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ce que 21,2% dos surtos e 32,7% dos casos isolados de intoxica

çao alimentar registrados em 1976 nos Estados Unidos foram dev! 

dos à salmonela, ocupando o primaria lugar entre os agentes eti 

olÓgicos causadores desta síndrome. O aumento do número de ca

sos tem sido atribuÍdo a melhores condições de diagnóstico, a

primoramento das técnicas laboratoriais e à facilidade de regi~ 

tros. Entretanto nas áreas onde o diagnóstico e registro têm 

sido sempre adequados, é também notório o aumento de surtos des 

ta doença (BANWART 9 , 1980). 

As primeiras manifestações da doença ocorrem, u

sualmente, entre 6 e 36 horas após a ingestão do alimento, po-
s - 48 ) dendo ser maior o per~odo de incubaçao (HOBBS & GILBERT ,1978 • 

Os sintomas são caracterizados por febre, dor abdominal, diar

réia, võmitos e dor de cabeça (PROST & RIEMANN
89

, 1967; HOBBS & 

GILBERT 48 , 1978). Em geral, a doença e de curta duração. haven

do recuperação entre 1 e 7 dias. A evolução é, frequentemente , 

benigna, embora existam registros de casos fatais, especialmen

te em crianças, anciãos e em pessoas debilitadas (HOBBS & GIL

BERT48, 1978). 

O mecanismo pelo qual as salmonelas causam gas

troenterite não está ainda completamente elucidado. Embora al

guns autores considerem que na patogenicidade desta bactéria es 

tariam envolvidos mais de um sistema. existindo uma ação combi

nada da célula bacteriana e uma endotoxina (PROST & RIEMANN
89 

• 

1967), outros consideram este tipo de toxinfecção como resulta-
- 48 58 do de uma infecçao (HOBBS & GILBERT , 1978; JENNINGS , 1975). 

Entretanto todos os autores condordam que é necessária a inges

tão de um alto número de salmonelas para que a toxinfecção pos

sa desenvolver-se. 

Por outro lado, a dose mínima infectante, capaz 

de produzir a doença, varia dependendo da suscetibilidade do 

consumidor, da virulência do sorotipo ou da 

(BANWART
9

, 1980), ou de ambos. 

cepa envolvida 

5 7 
Adultos sadios podem ingerir 10 a 10 células 

por grama de alimento, sem que apareçam sintomas da doença. En

tretanto estudos sobre a transmissão entre pacientes hospitali

zados indicaram que uma dose bem inferior foi capaz de desenca

dear a doença. As crianças, os idosos, os desnutridos e pessoas 

que sofrem de doenças debilitantes são mais suscetíveis à infe~ 
- 9 ) çao por salmonelas do que adultos jovens sadios (BANWART ,1980 • 
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Para atingir o numero suficiente para produzir ~~ 

xinfecção alimentar, a bactéria, após ter contaminado o alimenm. 

necessita encontrar nele condições favoráveis a seu desenvolvi

mento. Já vimos que todos os alimentos são bons meios de cultu 

ra por sua riqueza em nutrientes. sendo e caree o melhor de to

dos. Entretanto. além de substrato em que se encontram, outros 

fatores são necessários para o desenvolvimento bacteriano, dos 

quais a temperatura é fundamental. 

As salmonelas são consideradas microrganismos me 

sÓfilos. tendo um Ótimo crescimento em temperaturas de 35°-37° 

C, mas podem multiplicar-se numa faixa de temperatura entre 5° 
o 9 e 47 C (BANWART • 1980). A temperatura mínima de crescimento va 

ria, estando relacionada com outros fatores de crescimento, den 
6 tre os quais se destaca o tipo de alimento (ANGELOTTI e cols •• 

1961). 

Em geral, a maior parte das salmonelas são destru 

!das à temperatura de 55° C por 1 hora ou a 66° C durante 15 a 

20 minutos (BOWMER 14 , 1965). 

Outro parâmetro a ser considerado, também de gra~ 

de importância na sobrevivência e crescimento bacteriano, é o 

pH. Em geral, as salmonelas crescem melhor em alimentos que nao 

sejam ácidos. sendo que seu pH ótimo está na faixa de 6,5 a 7~. 

A faixa de pH mais baixa registrada em que houve crescimento de 

salmonelas foi a de 4,0 a 5,5 (BANWART 9 , 1980). PROST & 

RIEMANN 89 (1967), afirmam que valores de pH acima de 9,0 tem e

feito bactericida. 

O grau de umidade do alimento também tem grande 

influência no desenvolvimento de salmonelas. Considera-se que a 

atividade aquosa (Aa) mínima para o crescimento desta bactéria 

seria da ordem de 0,93 a 0,96 (BANWART 9 , 1980), dependendo esta 
34 variação do tipo de alimento (~RAZIER • 1976). 

Em relação com a concentração de sal necessária 

para inibir o crescimento, ALFORD & PALUMB0 1 (1969), são de op! 

nião que isto dependeria da temperatura e de outros fatores. Es 

tes autores obtiveram o crescimento desta bactéria em concentra 

ções de 3,5% de sal em carne de suíno com pH de 5,0 e temperat~ 

ra de 10° C. Mas. nestas mesmas ~dições de temperatura e pH, 

houve inibição de crescimento por concentrações de 5% de sal; já 

em temperaturas de 20° C a 30° C, obtiveram desenvolvimento com 

esta concentração. Também em carne suína com pH de 6.5 e temoe-
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o o ratura de 20 c e 30 C obtiveram crescimento de salmonelas em 

concentrações de 8% de sal. 

MATCHES & LISTON 71 (1972). observaram que conce~ 
trações baixas de cloreto de sÓdio têm uma ação estimulante na 

multiplicação das salmonelas. 

As salmonelas apresentam grande ubiqÜidade. ten

do sido reveladas em matérias-primas e alimentos processados de 

origem animal e vegetal (PROST & RIEMANN 89 • 1967: rooo 10 ~1978)e 
também em aguas polu!das utilizadas na irrigação de hortaliças. 

40 assim como para fins recreativos (GELORICH & VAN OONSEL ,1970; 
39 -GELOREICH & BORONER • 1971). Os produtos de origem animal sao 

reconhecidamente importantes fontes de salmonelose para o homem 
( 109 ) - -WATSON • 1975 • Ha mais de 80 anos tem sido realizadas inves 

tigações que demonstram que entre os produtos de origem animal. 

a carne contaminada é importante veículo de transmissão de sal

monelas (Tooo 108 • 1978). Dentre as várias espécies animais. cri 

adas especificamente para servirem como fonte protéica na ali

mentação humana. destacam-se os suínos como um dos principais~ 

servatórios de microrganismos do gênero Salmonella. atribuindo

-se aos alimentos desta proveniência um papel muito importante 

como veículo na disseminação e manutenção do agente etiolÓgico 

na população humana ~OSTA e cols. 25 • 1972). 

Em 1936 HORMAECHE & SALSAMENDI 53 • no Uruguai, r~ 
alizaram um trabalho pioneiro. isolando salmonelas de nódulos 

linfáticos de suínos aparentemente sadios abatidos para consumo 

da população. Este trabalho evidencia claramente o papel desem

penhado por estes animais na transmissão de salmonelas ao homem. 

A partir deste trabalh~ foram desenvolvidas mui

tas pesquisas em diversos países. demonstrando a presença desta 

bactéria em gãnglios e fezes de suínos destacando-se. entre ou-
94 ' 92 tras. as de SCOTT (1940) na Inglaterra; RUBIN e cols. U942) 

e GALTON e cols. 36 (1954) nos Estados Unidos; McDONAGH JSMITH 73 

3 5 60 (1958) e GALBRAITH (1961) na Inglaterra; KAMPELMACHER e col~ 

(1963) na Holanda; LEE e cols. 66 (1972) na Inglaterra; KATSUB~ 
no Japão e SINGH & KAURA 99 (1976) na !ndia. 

No Brasil. PESTANA & RUGAI 87 (1943). isolaram sal 

monelas de gânglios linfáticos mesentéricos e NEIVA 79 (1946) 

obteve resultados positivos para a presença desta bactéria em 

gânglios mesentéricos e fezes de suínos. 
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De grande importância em SaÚde PÚblica sao os 

trabalhos de COSTA e cols. 25 
(1972). realizado num matadouro de 

suínos de Salvador. Bahia. Nesta pesquisa foi verificada a pre

sença de salmonelas em gânglios linfáticos pré-crurais e pre-e~ 

capulares de suinos aparentemente sadio~ abatidos para consumo 

da população. Resultados semelhantes foram obtidos por ZEBRAL e 
114 cols. (1974). no Matadouro Santa Cruz. na Cidade do Rio de 

Janeiro e por NEIVA e cols. 80 (1977). em Curitiba. 

Uma pequena proporção de suínos é portadora de 

salmonela já nos locais de criação. mas quando estes animais in 

fectados sao mantidos com suínos sadios durante o transporte.no 

local de venda. ou nos currais dos abatedouros. as salmonelas 

são. rapidamente. disseminadas de animal para animal diretamen

te por contaminação fecal ou indiretamente1 através da contamina 

ção do ambiente. A extensão desta contaminação nos currais do a 

batedouro depende das condiçÕes do local. do número de animais 

que chega ao matadouro. muitas vezes. excedendo a capacidade de 

abate e do período de tempo que os animais são mantidos em con

finamento. 

Sob estas condiçÕes, haveria um real perigo de d~ 

seminação da infecção. podendo alcançar a carcaça e. consequen

temente. a carne distribuÍda estará contaminada com salmonela 

(McDONAGH & SMITH 73 • 1958). 

BDWMER 14 
(1965). na Irlanda. evidenciou a conta

min~ção de carcaças de suinos numa proporção de 3% das estud~a~ 

entretanto. examinando linguiças preparadas com carne suina. en 

centrou 70% das mesmas contaminadas com esta bactéria. 

A corrência de salmonelas em carnes congeladas 

tem sido de grande interesse no comércio internaéional. Por e-
106 xemplo. TAYLOR & McCDY (1969). examinando amostras de carnes 

congeladas importadas pela Inglaterra constataram. no período de 

1956/59, a presença de salmonelas em 4% das mesmas. sendo que 

tal positividade se elevou a 16% no período 1961/63. Destas car 

nes. as procedentes de Nova Zelândia e da América do Sul foram 

as que se revelaram com maior grau de contaminação. 

49 -HDBBS & GILBERT (1970), tambem na Inglaterra • 

examinando amostras de carne de equino proveniente do Brasil 

constataram em 19% da mesma a presença de salmonelas. 

MDSSEL e cols. 76 
(1972). realizaram estudo em 
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115 amostras de carne desossada congelad~ comprada pelos Países 

Baixos, proveniente da América do Sul em 1968-1971, encontrando 

positividade para salmonelas em 16 (15%). 

No Brasil, ASSUMPÇAD 7 
(1946), examinando amos-

tras de carne bovina e suína coletadas no MunicÍpio de São Pau

lo, comprovou que 15% delas se revelavam contaminadas por salm~ 

nelas. Este autor constatou também que a frequência de isolamen 

tos de salmonelas foi maior na carne suína (19%) do que na bovi 

na (10%). 

LEITAo 68 
(1979), verificou que em alimentos na o 

processados a positividade para salmonela era de 6,5%, elevando 

-se a 19,3% em produtos processados. 

~ importante salientar que a ocorrência de salmo 

nelas em alimentos de origem animal, parcial ou totalmente indus 

trializados1 é bastante elevada, particularmente em carnes 

das e embutidos. 

PAULA 82 (1976), examinando 200 amostras de 

moí-

c ar-

ne moída vendida no Rio de Janeiro, constatou que 28 (14%) mos

travam-se positivas para salmonelas. Por sua vez, SANORI 93 
U97m, 

em Porto Alegre. examinou embutidos de carne bovina e de gali

nha, constatando que das 108 amostras analisadas. 35 (32,4%) e

ram positivas para salmonela. 

IARIA e cols. 54 (1965), analisaram 19 amostras de 

quibe cru vendido na Cidade de São Paulo e constataram em 1 (5~%) 

a presença de Salmonella SchottmÜelleri. 

BARUFALOI e cols. 10 (1979), estudaram 36 amos-

tras de carne moída vendida em São Paulo e de 20 (55%) isolaram 

cepas de bactérias do gênero Salmonella. 

CERQUEIRA-CAMPos 21 (1980), estudou, também, amo~ 
tras de carne moída e verificou que 7 (14%) das mesmas mostra

vam-se contaminadas por salmonelas. 

Com relação ao C. perfringens, desde 1892, esta 

bactéria é considerada como· um agente patogênico para o homem e 

os animais. Mas. é a partir dos estudos de McCLUNG 72 
(1945), noo 

Estados Unidos, que começa a se considerar esta bactéria como a 

gente de toxinfecção alimentar. A partir deste trabalho, come

çam a ser investigados e publicados surtos produzidos por esta 

bactéria em diversas partes do mundo, principalmente na Inglat~ 
50 ra. HOBBS e cols. (1953), publicaram um trabalho pormenoriza-
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do n o q u a 1 f i c o u c o n f i rm a do o p a p e 1 d e s ta b a c t é r i a c o mo a g e n t e d e 

toxinfecção alimentar. 

Entretanto nos Estados Unidos a importância do C. 

perfringens em SaÚde PÚblica somente foi totalmente aceita a pa~ 

tir de 1960. Atualmente esta bactéria é considerada como um dos 

agentes produtores de toxinfecções alimentares mais frequentes. 
41 sendo que em alguns países ocupa o segundo lugar (GENLGEORGIS • 

1975). 

O C. perfringens é uma bactéria que se encontra 

amplamente distribuída na natureza e tem sido isolada do solo 

ar. água. esgotos. fezes humanas e animais e muitos alimentos 

(YAMAGISHI e cols. 111
• 1964; BRANT e cols. (A e BJ 15 e 16

• (1978). 

t um bacilo Gram-positivo. imóvel. formador de esporos. Sendo u 

ma bactéria anaerÓbia. não requer condições estritas de anaero

biose. Sua possibilidade de crescimento inicial depende do po

tencial de óxido-redução de meio. O Ótimo é aproximadamente -200 

mv. dependendo da cepa. pH. inóculo inicial e do estado metabó

lico da célula. 

Culturas muito ativas nao sao inibidas pelo oxi-

gênio atmosférico. o que permite que cresçam em alimentos que 
- - ( 41 ) nao apresentem anaerobiose apreciavel GENIGEORGIS • 1975 • 

O C. perfringens cresce em pH entre s.o e 9,0 

tendo um Ótimo a 7.0. As células de culturas jovens são destrui 

das pelo suco gástrico mas as células que alcançaram a fase fi

nal da c~rva de crescimento são mais ácido-resistentes (GENIGE-
41 .r - -ORGIS .1975). Esta caracter~stica e de grande importancia devi-

do ao fato de que. ao contário da enterotoxina Staphylococcus 

aureus e da neurotoxina do C. botulinum. que se encontram pre

sentes no alimento responsável pela toxinfecção alimentar. a en 

terotoxina do C. perfringens não é normalmente formada no ali

mento. Ela é produzida durante a esporulação das células veget~ 

tivas ao nível do intestino delgado. Quando se produz a lise do 

esporãngio. a enterotoxina é liberada na luz 

(HAUSCHILD 45
• 1971; HAUSCHILD 46

• 1973). 

do intestino 

As toxinas produzidas pelo c. perfringens foram 

revistas por HAUSCHIL0 45
• em 1971. Há 4 toxinas principais (al

fa. beta. epsilon e iota). Relacionadas com a produção destast~ 

xinas. as cepas de c. perfringens são divididas em 5 grupos: A. 

B. c. O e E. O tipo A - produtor de alfa-toxina - é considerado 

o agente etiolÓgico de toxinfecções alimentares. sendo que ce-
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pas do tipo C também têm sido envolvidas em gastroenterites gr~ 

ves na Alemanha (BANWART 9 , 1980). 

A capacidade desta bactéria de sobreviver ao co

zimento e multiplicar-se nos alimentos durante o resfriamento e 

armazenamento é um importante fator na epidemiologia dessa to-
- 103 xinfecçao alimentar (SUTTON , 1966). 

Com relação à temperatura de desenvolvimento des 

ta bactéria, são divergentes as opiniões dos diferentes autores. 
57 o o Segundo JAY (1973), as temperaturas entre 37 C e 43 C permi 

- 34 ) - -tem sua multiplicaçao; para FRAZIER (1976 , sao as temperatu-

ras entre 43° C e 47° C as ótimas para sua multiplicação. BAN-
9 • 

WART (1980), considera que a temperatura ótima está entre 37° 

C e 47° C e que o c. perfringens cresce a 15° C e a 52° C. 

As cepas de C. perfringens observadas em 1953por 
50 - f -HOBBS e cols. tem como caracter stica a formaçao de esporos 

termorresistentes, os quais podem sobreviver a temperaturas de 

100° C por uma hora, e que podem ou não produzir halo de hemÓli 

se em agar-sangue. 

De sua parte, 

as características das cepas 

alimentar nos Estados Unidos 

44 HALL e cols. (1963), comparando 

implicadas em surtos de toxinfecç~ 

com aquelas isoladas de inciden~s 

similares na Inglaterra e outros países, concluiu que 75% das 

cepas dos Estados Unidos eram termossensfveis e que todas as da 

Inglaterra eram termorresistentes. 

Em 1968 SUTTON & HOBBs 104 relatam o isolamentode 

cepas termossensíveis implicadas em surtos de toxinfecção ali

mentar na Inglaterra~ A partir deste trabalho, aceita-se que as 

cepas de C. perfringens que podem causar toxinfecção alimentar 

não estão restritas a grupos termorresistentes. 

O número exato de C. perfringens necessário para 

causar a doença de origem alimentar ainda é controvertido mas 
6 8 - li admite-se que a presença de 10 a 10 celulas por grama de a -

menta consitui um risco para a saúde do consumidor (BANWART 9 

1980). 

A temperatura de cocçao destrói as células vege

tativas do C. perfringens porém ativa os esporos, propiciando a 

sua germinação e multiplicação. A doença é caracterizada por um 

período de incubação de 8 a 24 horas, sendo os principais sint~ 

mas: diarréia, dores abdominais, algumas vezes acompanhados por 
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náuseas e vômitos, ocorrendo , raramente , febre e cefa 

léia (GENIGEORGis 41 , 1975). Estes sintomas desaparecem exponta

neamente, em geral, 12 e 48 horas após o inÍcio da doença (HOBBS 

& GILBERT 48 , 1978). Pode, entretanto, haver casos fatais, prin

cipalmente entre pessoas idosas ou muito debilitadas (HOBBs 47 , 

1965; FRAZIER 34 , 1976; BANWART 9 , 1980). 

A partir dos trabalhos de McCLUNG 72 (1945) e de 

HOBBS e cols. 50 (1953), nos Estados Unidos e na Inglaterra res

pectivamente, têm sido registrados numerosos relatos de surtos 

de toxinfecção alimentar por C. perfringens. 

Tooo 108 (1978), realiza uma revisão, comparando 

os surtos ocorridos em 6 países que incluiam Canadá, Estados U

nidos, Inglaterra, País de Gales, Japão e Austrália. Segundo os 

dados deste auto~ o C. perfringens ocupa o terceiro lugar como 

agente de toxinfecção alimentar nos dois primeiros países menci 

onados sendo que, na Inglaterra e País de Gales, constitui o se 

gundo agente mais importante e o predominante, na Austrália, no 

período de 1967 e 1971. 

~ sabido que somente uma pequena fração do total 

de surtos envolvendo este organismo e registrada. De fato, o n~ 

mero de surtos e casos produzidos por esta bactéria não são bem 

conhecidos. A sintomatologia moderada e a curta duração da doen 

ça, que "torna, usualmente, desnecessário o atendimento médico , 

faz com que a maior parte dos surtos registrados sejam os devi

dos a alimentos consumidos em estabelecimentos comerciais onde 

existem muitas pessoas envolvidas, ficando os casos isolados ~ 

registro. 

Os alimentos envolvidos em surtos de toxinfecção 

alimentar causada pelo C. perfringens são principalmente carnes 

bovinas, suínas e de aves cozidas ou assadas, preparadas em pe

ças ou em forma de tortas resfriadas lentamente e, em geral, i~ 

geridas no dia seguinte a sua preparaçao e frequentemente arma-
M 50 zenadas sem refrigeraçao (HOBBS e cols. , 1953; SUTTON & 

HOBBS 104 , 1968; OUNCAN 28 , 1970; CENTER FOR DISEASE CONTROL 18 

108 1978; TODO ,1978). Entretanto,outros alimentos, como o peixe, tam-

bém foram associados a estes surtos (CENTER FOR DISEASE CONTROt~ 
1978). 

De fato, a alta prevalência de C. perfringens 

tanto termorresistentes quanto termossensíveis, em alimentos,es 
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pecialmente em carnes frescas e resfriadas. tem sido demonstra

da por vários autores em diferentes países (HOBBS & GILBERT
48 

• 

1968; ANGELOTTI e cols. 5 , 1962; STRONG e cols. 101 • 1963; HALL & 
ANGELOTTI 43 • 1965; YASUKAWA 113 • 1978). 

No Brasil. também foram realizadas pesquisas a 

respeito. LOPEs 70 (1972) isolou esse microrganismo de sardinMs 

vendidas em São Paulo. Em Campinas. SERRANo 95 (1976), constatru 

a presença de C. perfringens em carnes bovinas e suínas. lingu! 

ça fresca. salsicha. frango. peixe e coxinhas de galinha. ROBBS 
90 & ROBBS (1979) no Rio de Janeiro verificam a presença desta 

b - - 21 ) acteria em linguiça. Em Sao Paulo. CERQUEIRA-CAMPOS (1980 • 

isolou C. perfringens de carne moída vendidano varejo. 

Dos alimentos que são de origem animal. a carne 

constitui uma das fontes de proteína mais apreciadas pelo homem 

e também tem demonstrado ser um dos principais veículos de mi

crorganismos produtores de toxinfecção alimentar. 

A influência que as práticas de higiene desenvol 

vidas durante o abate tem sobre as condições microbiológicas e~ 

centradas nas carnes. foi tema de estudos aprimorados. no mundo 

inteiro. 

t consenso geral que a obtenção de uma carne hi

giênica depende. em Última instância. de dois fatores fundamen

tais: em primeiro lugar. do estado sanitário do animal e. em s~ 

gundo. do ambiente que o cerca em todos os momentos do preparo 

da carcaça. 

ROBERTs 91 (1980), estabelece que o problema fun

damental de higiene no abatedouro é a remoção dos pelos e do 

trato intestinal dos animais. evitando seu contato com a carca

ça. Entretanto as técnicas para remover os pelos variam nas di

ferentes espécies abatidas para consumo. No suíno. a retirada 

dos pelos e realizada em duas etapas. Primeiramente. a carcaça 

do animal e submetida a escaldamento. que tem como finalidade a 

frouxar os pelos e preparar a pele para o prÓximo passo. que e 

a d e p i 1 a ~ã o • 

Existem diferentes técnicas de escaldamento mas. 

a mais antiga e mais usada. é a do chamado "tanque de escaldamen 

to". Este sistema tem recebido muitas críticas por parte dos h! 

gienistas como. por exemplo. a de que o tempo e a temperatura 

não são suficientes para destruir o grande número de bactérias 
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- principalmente as de origem entérica - que aumentam, progres

sivamente, na água durante o processo de escaldamento (SNIJI:ER
100

, 
91 - - -1975; RDBERTS , 1980). Tambem e objeçao generalizada que esta 

água carregada de bactérias penetraria através da boca e do fe

rimento de sangria, alcançando os pulmÕes e a intimidade dos te 

cidos (ROBERTS 80 , 1980). 

Muitos trabalhos têm sido publicados demonstran-
- - 26 do a contaminaçao apresentada por essas aguas (OELCHEV & SAVOV , 

1968; DOCKERTY e cols. 27 , 1970; LIBELT 69 , 1971; PROST & LI

BELT88, 1972; AMEMEYA & NAKASHIMA 2 , 1974; PANETTA e cols. 81 

1977). 

O grau de contaminação observado por estes auto

res e variável, mas comprova que sera tanto maior quanto maior 

for o numero de animais processados. 

Por outro lado, esses pesquisadores estabelecem 

a necessidade de se proceder a troca periÓdica da água de escal 

damento, a fim de se impedir que a mesma se transforme em uma 

grave fonte de contaminação da carne. principalmente por bacté

rias de origem entérica. 

Já em 1914, o Serviço de Saúde PÚblica dosEstados 

Unicbs da América do Norte recomendava a pesquisa de bactérias do gru

po coliforme como indicadoras das condições sanitárias das a

guas. para constatação da presença de poluição de origem fecal. 

Mais tarde, devido às limitações do valor sanitário da pesquisa 

deste grupo de bactérias. surgiu a proposta da utilização dos 

denominados "coliformes fecais". Estas bactérias. quando prese~ 

tes, ofereceriam uma maior segurança com relação ao estabeleci-
- - ( 38 ) mente da origem fecal da poluiçao das aguas GELDREICH ,1978 • 

A constatação da existência de poluição de ori

gem fecal indica o risco da presença de outros organismos enté

ricos patogênicos, tais como Salmonella sp •• Shigella sp. e ví

rus da hepatite infecciosa (CHRISTóVAo 24 , 1974). 

Em trabalho por nós realizado, estudaram-se as 

condiçÕes da água de escaldamento quanto à presença de bactéri~ 

indicadoras de poluição fecal. Neste estudo, comprovou-se a pr~ 

sença destes microrganismos, procurando-se relacionar os resul

tados obtidos com a possível presença de bactérias patogênicas 

de origem intestinal, tais como salmonelas e C. perfringens (SIL 

VA CAMPs 97 , 1980). 
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Nesse trabalho também foram registradas as tem

peraturas das amostras de água. assim como o pH. ambos os fato 

res de grande importância na limitação da sobrevivência ou não 

das bactérias: diante dos valores encontrados e considerand~ 

a pesquisa de BOWMER 14 (1965). seria possível a sobrevivência 

destes microrganismos na água de escaldamento estudada. 

Outras bactérias de origem fecal. como as pert~ 

centes ao gênero Streptococcus. têm sido, também. investigadas 

como possíveis indicadoras d~ poluição fecal das águas. De mo

do geral. os estreptococos fecais apresentam grande resistênc~ 

às condiçÕes adversas do ambiente. Isto fez com que estas bac-

térias fossem também pesquisadas em alimentos em que o process~ 

mente ou o método de conservaçao compromete a sobrevivência de 

outros indicadores mais sensíveis (THATCHER & CLARK 107 • 1973). 

dado que 

e 63° c. 

97 No estudo que realizamos (SILVA CAMPS • 1980). 
o as aguas de escaldamento tinham temperaturas entre~ C 

além da determinação do NMP/100 ml de coliformes to-

tais e fecais. foi. também. realizada a verificação do NMP de 

estreptococs fecais. Verificamos que nestas águas. os estrept~ 

cocos fecais podem constituir-se em melhores indicadores de p~ 

luiçâo fecal do que os coliformes. 

No Brasil. o método depilatório mais comumente 

empregado inclui o uso do tanque de escaldamento. Sabemos que 

a agua deste tanque está sistematicamente contaminada com bac

térias originárias do trato gastrintestinal dos animais. o que 

sugere. enfaticamente. a possibilidade de contaminação com bac 

térias patogênicas, também de origem fecal, causadoras de to

xinfecções alimentares. 

Estes fatos induziram-nos a planejar e desenvol 

ver a presente investigação. 
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Com base no exposto na introdução e tendo em vista a carência. 

em nosso meio. de investigações sobre as condições microbioló 

gicas da água no escaldamento de suinos em matadouros. plane

jou-se esta investigação. a fim de se atingir os seguintes ob 

jetivos: 

1 - Verificar em matadouros de suinos. as con

dições sanitárias da água utilizada na operação de escaldame~ 

to. através da determinação do Número Mais Provável (NMP) de 

bactérias coliformes fecais e estreptococos fecais. 
~ 

2 - Verificar nas amostras de água analisadas 

a positividade para bactérias do gênero Salmonella e Clostri

dium perfringens. 

3 - Demonstrar que o tanque de escaldamento r~ 

presenta um ponto critico na linha de produção de carne suina. 

por manterem-se nele viáveis agentes patogênfêos. como Salm~ 

nella e C. perfringens. 

4 - Fornecer subsidies para futuras regulamen

tações do uso do tanque de escaldamento em matadouros de suí

nos. em nosso meio. 



3. MATERIAL E M~TOOOS. 
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3. MATERIAL E M~TOOOS 

3.1. PROCEO~NCIA DA AMOSTRA 

Foram estudadas 50 amostras de água utilizada 

no escaldamento de suínos durante o processo de abate. co

letada~ em um matadouro localizado na Grande São Paulo. no 

município de Carapicuíba. 

3.2. COLHEITA E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DE AGUA 

As amostras a serem examinadas eram colhidas~ 

momento em que se completava o escaldamento de 200 suínos. 

Cada amostra. de aproximadamente 1.100 ml. era 

obtida imergindo-se a uma profundidade de 30 em. no tanqu~ 

um frasco de vidro esterilizado com tampa esmerilhada e 

preso a um cordel estéril. 

As amostras. devidamente identificadas. e-

ram transportadas ao laboratório em caixas isotérmicas 

(Isopor) contendo sacos plásticos com gelo e aí mantidas a 

té serem examinadas. 

Após a obtenção da amostra. procedia-se ao re

gistro da temperatura da água do tanque e. no laboratório. 

a medida do pH. 

3.3. DETERMINAÇÃO DO NMP DE BACT~RIAS COLIFORMES DE ORIGEM 

FECAL 

Esta determinação era realizada pelo métododm 

tubos múltiplos de fermentação. segundo a técnica recomen-
3 

dada pela AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (1975). 

A amostra de água a ser analisada era diluída 

de 10-l a 10- 5 • empregando-se como diluente, água tamponada 

estéril. 

Em uma série de 3 tubos contendo caldo lauril

sulfato-triptose em concentração simples. com tubo de Dur

ham. inoculava-se. em cada um deles. com os devidos cuida

dos de assepsia. 1 ml de água não diluÍda. procedendo-se da 

mesma forma com as diferentes diluições da amostra. Parale 
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lamente eram também inoculados. com lO ml de água nao dilu 

Ída. três tubos contendo caldo lauril-triptose em concen

tração dupla. com tubo de Durham. 

estufa 

me iras 

Após a inoculação. os tubos eram incubados em 
o + o a temperatura de 35 C - 0,5 C. Decorridas as pri-

+ 
24 horas - 2 horas. realizou-se a primeira leitura. 

sendo considerados presuntivamente positivas para colifor

mes os tubos que se revelavam com a presença de gás no tu

bo invertido de Durham. 

Os tubos com prova negativa apos 24 horas • e

ram incubados por mais 24 horas. à mesma temperatura. De

corrido este tempo. havendo produção de gás. a prova pre

suntiva era também considerada positiva. Porém. ocorrendo 

a ausência de produção de gás. a prova era considerada ne

gativa para as respectivas porções de água inoculada. 

A partir dos tubos de caldo lauril-sulfato-tri.E.. 

tose apresentando produção de gás na prova presuntiva para 

coliformes. eram semeados tubos respectivos. contendo cal

do EC (DIFCD) com tubo de Durham. os quais eram a seguiri~ 
o + o cubados em banho-maria a 44.5 C - 0.2 c. durante 24 ho-

+ 
ras - 2 horas. 

Consideravam-se como positivos para a presença 

de bactérias coliformes de origem fecal. os tubos que sere 

velavam com produção de gas. 

A partir das porções positivas. era calculado 

o NMP de coliformes de origem fecal por 100 ml de amostra. 

empregando-se para tal a tabela de Hoskins (AMERICAN PUBLIC 

HEALTH ASSOCIATION
3
(1975). 

3.4. DETERMINAÇ~O DO NMP DE ESTREPTOCDCDS DE ORIGEM FECAL 

Esta análise era realizada empregando-se a té~ 

nica dos tubos múltiplos. recomendada pela AMERICAN PUBLIC 
3 

HEALTH ASSOCIATION (1975). 

Prova presuntiva - nesta prova. para cada amo~ 

tra. em uma série de 3 tubos com caldo glicose 

-azida. era realizada a inoculação de 1 ml da 



20 

amostra da água nao diluída em cada um. Em se

guida, o mesmo era feito relativamente a cada 
- -1 -5 uma das diluiçoes (10 a 10 ) da amostra. Pa 

ralelamente, 3 tubos contendo o mesmo meio com 

concentração dupla eram inoculados com 10 mlde 

agua não diluÍda. Os tubos, assim inoculados • 
o + o eram incubados a 35 C - 0,5 C por 24-48 ho-

ras. A prova presuntiva era considerada posit! 

va para estreptococos fecais quando, dentro de~ 

se período de incubação, observava-se turvação 

nítida do caldo semeado. 

Prova confirmatória - a partir dos tubos com 

prova presuntiva positiva, eram semeadas 3 al

çadas (alças com cerca de 3 mm de diâmetro) da 

cultura, em tubos respectivos contendo caldo ~ 

til-violeta-azida, os quais eram a seguir, in-
o + o cubados a 35 C - 0,5 C. Decorridas as prime! 

ras 24 horas de incubação, procedia-se à leitu 

ra da prova, sendo a mesma considerada positi

va quando ocorria tu~vação e formação de um de 

pÓsito de cor purpura. 

Os tubos negativos eram reinoculados 

e incubados por 24 horas, a 35° C ! 0,5° c. Se 

após este período de incubação o tubo se apre

sentasse com o aspecto acima descrito, a prova 

era considerada positivaJ caso contrário, era 

tida como negativa para a respectiva porção de 

agua. 

A partir do numero de porçoes posit! 

vas e empregando-se a tabela de Hoskins (AMERI 
~ -

CAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 1975), era calcu 

lado o NMP de estreptococos fecais por 100 ml 

da amostra examinada. 

3.5. CONCENTRAÇAO DAS AMOSTRAS DE AGUA 

Cada amostra era dividida em duas porçoes de 

cerca de 500 ml cada uma, sendo uma delas colocada em um 

becker de 1.000 ml, e concentrada~ empregando-se o métodn 
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de floculação pelo hidróxido de alumínio (ENGLAND~ 0 1972) 
Para tal, após agitação, eram tomados 15 ml de uma suspen

são de estoque de hidrÓxido de alumínio seguida da centri

fugação por 15 minutos a 2.000 rpm. ApÓs a centrifugação • 

o sobrenadante era descartado e o precipitado, ressuspenso 

em solução salina 0,15M, até completar o volume de 15 ml. 

Essa suspensão. assim preparada, era a seguir adicionada 

lentamente à amostra. sendo a mistura mantida sob agitação 

em um agitador magnético, durante a operação. Após a adi

ç~o do hidróxido de alumínio, a mistura era agitada por 

mais 30 minutos. Após a agitaç~o. a mistura era mantida em 

repouso por 2 horas e durante este tempo produzia-se a flo 

culaç~o. evidenciada pela presença de um depósito no fundo 

do becker. O lÍquido sobrenadante era retirado e despreza

do, sendo o sedimento, com aproximadamente 50 ml de volume. 

empregado na pesquisa de bactérias do gênero Salmonella. 

A outra porçao de aproximadamente 500 ml da a-

mostra era centrifugada a 2.000 rpm, durante 20 minutos 

(HOFER & COSTA~ 2 1972). A seguir. o sobrenadante era despr~ 
zado e o sedimento, empregado na pesquisa de Salmonellas e 

c. perfringens. 

3.6. PESQUISA DE BACT~RIAS DO GtNERO SALMONELLA 

3.6.1. Inoculaç~o de meios de enriquecimento e de iso 

lamento. 

Para cada amostra de água, os sedimentos obti

dos nos dois sistemas de concentraç~o eram divididos 

em duas porções, sendo cada uma semeada em frascos con 

tendo respectivamente 100 ml de caldo selenito-novobi 

ocina (PESSCA & PEIXOT0~5 
1971) e 100 ml de meio Rap-

- ~1 paport com a primeira modificaçao proposta por HOFE~, 

(1972). 

Em seguida, os frascos com caldo selenita-novo 

biocina inoculados eram incubados em banho-maria a 
. o . 
42;5 C'durante 24,-48 e 120 horas, e os contendo mei 

o 
o de Rappaport, eram mantidos em estufa a 37 C duran 

te 24 e 48 horas. 
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Após cada estágio de incubação, a partir dos 

meios de enriquecimento, eram semeadas placas conten

do os seguintes meios: Agar Verde Brilhante, Agar Xi

lose-lisina-desoxicolato (XLD) e Agar Sulfito de Bis

muto, as quais, a seguir, eram incubadas a 37° C du

rante 24 horas. ApÓs a incubação de cada placa, eram 

selecionadas até 5 colônias suspeitas de serem de sal 

monelas, de acordo com as seguintes características: 

Em'Agar Verde Brilhante- colônias incolores 

circundadas por um halo róseo a vermelho; em Agar Xi

lose-lisina-desoxicolato - colônias vermelhas com ou 

sem centro negro; em Agar Sulfito de Bismuto - colôni 

as negras, verde escuras ou claras, com ou sem brilho 

metálico. 

3.6.2. Isolamento e Identificação Bioquímica 

1978). 

(ICMSF~6 

Com o auxílio de uma agulha reta de niquel-cr~ 

mo, as colÔnias selecionadas eram isoladas e inocula

das em tubos de ágar-triplice-açúcar-ferro (ágar TSI), 

através de uma picada profunda na parte inferior (ba

se) seguida de uma estria na parte superior (ápice ou 

superfície). Os tubos inoculados eram incubados a 35° 

C durante 24 horas, após o que se procedia à leitura, 

considerando-se como sugestivas para bactérias do ge

nero Salmonella as seguintes reações: ápice: de cor 

vermelha, revelando reação alcalina e mostrando a nao 

utilização da lactose e sacarose; base: de cor amare

la, pela reação ácida devida à fermentação da glicose, 

com ou sem produção de gás; coloração negra revelando 

a ocorrência de produção de H2s. 

As cepas isoladas que se revelavam produtoras 

destas reações eram, a seguir, submetidas a provas b! 

oquÍmicas de identificação, ou seja: da desaminaçãoda 

fenilalanina, da produção de urease, da descarboxila

ção da lisina, da utilização de carboidratos (glicose, 

lactose, manitol e sacarose), do malonato e do titra

to, da produção de indol e teste de motilidade. 



Prova da desaminação da fenilalanina (EWING e 

23 

31 cols., 

1957) - As cepas a serem estudadas eram semeadas em 

tubos contendo ágar fenilalanina inclinado. Os tubos, 

depois de incolulados, eram iMcubados ã temperaturade 

37° C por 24 horas. Após a incubação, a cada tubo e

ram adicionadas algumas gotas de solução aquosa deCl~ 

reto férrico a lO%. A prova era considerada positiva 

quando a superfÍcie do meio em contato com o reagente 

apresentava-se com cor verde, devida ã formação de á

cido fenilpirúvico a partir da fenilalanina. 

Prova da produção de urease (CHRISTESEN~ 3 1946) As 

cepas a serem identificadas eram semeadas, respectiv~ 

mente, em um tubo contendo caldo uréia (meio de pro

va) e em um outro com o mesmo meio base, porém sem u

réia (controle). Ambos os tubos inoculados eram incu-
o bados a 37 C por 24 horas. considerando-se a prova p~ 

sitiva quando o meio com uréia apresentava-se de cor 

rosea, devido a alcalinização dada pela produção de a 

mõnia pela ação da urease e o meio controle permanec~ 

com sua coloração original amarela. 

- 32 Prova da descarboxilaçao da lisina (FALKOW, 1958) - As 

cepas em estudo eram inoculadas, respectivamente, em 

um tubo contendo meio com lisina (meio de prova) e em 

um tubo com o mesmo meio base sem lisina (meio contra 

le), ambos cobertos por uma camada de Óleo de vaseli

na estéril. Estes tubos eram incubados a 37° C por 24 

horas: A prova era considerada positiva quando os mei

os contendo lisina mostravam-se com coloração purpura 

clara e o meio controle, de cor amarela. 

56 
Prova da utilização de carboidratos (ICMSF, 1978)- As 

cepas a serem testadas eram inoculadas em tubos con

tendo caldo vermelho de fenol adicionado, respectiva

mente, de glicose, lactose, sacarose e manitol segui-
- o do de incubaçao a 37 ~ por 24 horas. Os tubos com 

glicose continham um tubo invertido de fermentação de 

Ourham. ApÓs a incubação, a prova era considerada po

sitiva quando ocorria acidificação do meio, revelado 
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pela viragem da cor vermelha original do meio. para a 

amarela. Nos tubos contendo glicose verificava-se tam 

bém se ocorria ou não a presença de gás no tubinho de 

Durham. 

67 
Prova da utilização do Malonato (LEIFSON. 1933) - As 

cepas em estudo eram semeadas em tubos contendo malo-

nato. o sendo estes. a seguir. incubados a 37 C duran-

te 24 horas. A prova era considerada positiva quando 

se produzia a alcalinização do meio. evidenciada pela 

mudança da cor original verde para a azul. 

Prova da utilização do citrato (EDWARDS & EWINJ;l962) 

As cepas a serem identificadas eram semeadas na supe~ 

ffcie inclinada de ágar citrato de Simmons em tubos • 

sendo estes. posteriormente. incubados a 37° C duran

te um período de até 96 horas. A prova era considera

da positiva quando o meio se apresentava de cor azul. 

29 
Prova da produção de Indol (EDWARDS & EWING. 1962)-As 

cepas eram semeadas em tubos contendo água peptonada. 

seguida da incubação a 37° C durante 24 horas. Após a 

incubação. às culturas era adicionado o.s ml de reat! 

vo de Kovacs. A prova era considerada positiva quando 

se formava um anel róseo na superfície de contato do 

reagente com o meio. 

Prova de Motilidade (KELLY & FULTON~3 1953; BIE~~l975) 
As cepas a serem testadas eram semeadas. por picada 

profunda. em tubos contendo ágar motilidade. sendo as 

tes incubados. a seguir. a 37° C durante 24 horas. A

pos a incubação. a prova era considerada positiva se 

ocorresse crescimento bacteriano difuso ao longo da 

linha de semeadura. 

3.6.3. Provas SorolÓgicas 

Após a realização das provas bioquÍmicas. as 

cepas que se apresentavam com características de Sal

monella. eram submetidas a provas de soro-aglutinação 
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r~pida em l~mina para antígenos somitico "O" e flage

lar "H". Para a realizaçio desta prova, eram utiliza

das culturasde 24 horas a 37° C em agar simples in

clinado. A partir de cada cultura, era preparada uma 

suspensao espessa em solução de cloreto de sódio a 

0,85%. 

A seguir, em placa de Huddleson, eram deposita

das em caselas, separadas, três gotas dessa suspensao, 

sendo em uma delas adicionada uma gota de soro anti~ 

salmoné la polivalente som~tico "O" e em outra, soro po

livalente flagelar "H". A 3~ gota restante era usada 

como controle para testar a auto-aglutinação da sus-

pensao. 

A seguir, procedia-se à homogeneizaçio das mis

turas, através de movimentos c i r cu 1 ares imprimidos a 

placa, com inclinação leve da mesma para os lados. A 

prova era considerada positiva quando, em alguns min~ 

tos, era evidenciada reaçio de aglutinaçio nas mistu

ras, soro-antígeno e ausência desta reação na gota-c~ 

trole. As cepas que se revelavam positivas a prova de 

soro-aglutinaç~o frente aos soros polivalentes "O" e 

"H" eram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para real! 

zação das identificações dos seus sorotipos. 

3.7. PESQUISA DE C. PERFRINGENS TIPO A 

3.7.1. SEMEADURA INICIAL 

Com o auxílio de uma alça de níquel-cromo com 

di~metro de, aproximadamente, 3 mm, foi semeada uma al 

çada do sedimento resultante da centrifugaçio da amo~ 

tra (item 3.5) em tubos contendo, nas suas paredes , 

meio RCA (~einforced Clostridium Agar") pré-reduzido. 

Estes tubos eram inoculados~ segundo a técnica de es

gotamento em estrias ('Roll tube") e, a seguir, incu-
o 1~ bados a 37 C por 24 e 48 horas (SUTTER e cols.,l975). 

O sistema usado para produção de anaerobiose ~ 

ra o da injeção de co 2 nos tubos contendo o meio de 

cultura e fechados com rolha de borracha. Toda vezque 

os tubos eram abertos, a operaçao processava-se simu! 

taneamente à introdução de co2, a fim de manter-se o 

ambiente sempre reduzido. 
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3.7.2. ISOLAMENTO DE COLCNIAS SUSPEITAS 

Nos tubos em que ocorria crescimento, eram se

lecionadas e isoladas até 5 colônias, sendo estas, em 

seguida, semeadas em tubos contendo meio de tioglico

lato de s6dio, pré-reduzido por aqueciment~ seguidode 

injeção de co 2 • Estes tubos eram incubados a 37° C por 

24 horas. Ap6s a incubação, havendo crescimento bact~ 

riano, eram preparados esfregaços corados pelo método 

de Gram, para a verificação da morfologia e pureza da 

cultura, e pelo método de Wirtz, para a constataçãoda 

formação de esporos. Sendo comprovada a presença de 

bacilos Gram-positivos curtos, grossos, com extremida 

des arredondadas e não esporulados, as culturas dos 

tubos correspondentes eram submetidas a provas de i-
- 56 dentificaçao (ICSMF, 1978). 

3.7.3. IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA DAS CEPAS ISOLADAS 

Prova da Atividade Hemol!tica 

A partir de culturas puras, em caldo tio

glicolato, com 24 horas de incubação, eram se

meadas placas de ágar sangue, sendo estas inc~ 
o -badas a 37 C durante 24 horas, em ~ndiçoes de 

anaerobiose, empregando-se o sistema Gas-Pak • 

Ap6s a incubação, eram escolhidas até 5 colôn! 

as brancas, de bordas irregulares, apresentan

do-se com halo de hem6lise simples ou dupla, ou 
- f 44 nao hemol~ticas (HALL e cols., 1963). 

Prova da Produção de Lecitinase 

Das culturas de agar-sangue, as colônias 

selecionadas eram isoladas e semeadas em es

tria na superfície de agar gema de ovo em pla

cas, as quais eram, a seguir, incubadas a 37° 

C durante 24 horas. A prova era considerada p~ 

sitiva quando produzia-se um halo de precipit~ 

çao ao redor do crescimento bacteriano, devido 
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~ - 44 a produçao de lecitinase (HALL e cols., 1963). 

Prova de HidrÓlise da Gelatina e Fermentação da 

Lactose 

A partir das culturas positivas na prova 

de produção de lecitinase, eram inoculados tu

bos contendo meio de lactose-gelatina e estes, 

incubados a 37° C por 24 horas em condiçÕes de 

anaerobiose. A prova era considerada positiva 

para a fermentação da lactose quando havia mu

dança de cor, para o amarelo, devida a acidifi 

caçao do meio. A hidrÓlise da gelatina era cros 

tatada por meio da liquefação do meio, o qual 

permanecia líquido, mesmo após ter sido submet~ 

do a esfriamento em um recipiente contendo a

gua a, aproximadamente, 4° C (ICMSF~6 1978). 

Prova da Motilidade é da Redução do Nitrato 

A partir das mesmas culturas produtoras de 

lecitinase inoculavam-se, por picada profunda, 

tubos contendo meio nitrato-motiliàade. Estes 

tubos eram incubados a 37° C por 24 horas em 

condiçÕes de anaerobiose. ApÓs a incubação, e

r a m a di c i o na do s O , 1 m 1 d e r e a g e n t e A ( á c i do s ul 

fanflico a 0,8% e ácido acético a 30%) e O,lml 

do B (alfa naftil-amina a 0,5% e ácido acético 

a 30%) para prova de nitrato. A prova era con

siderada como sendo positiva quando ocorria a 

produção de cor rosa ou vermelha, indicativa da 

presença de nitrito nos tubos, devido à redução 

do nitrato realizada pelos microrganismos. 

As cepas produtoras de lecitinase, imóve~, 

redutoras do nitrato, produtoras de gelatinase 

e fermentadoras da lactose eram, posteriormen

te, submetidas à prova de Nagler para identifi 

cação sorolÓgica. 
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Prova de Nagler 

Na realização desta prova eram utilizadas 

placas contendo Agar-gema de ovo de McClung-T~ 

abe. Estas placas eram divididas. em duas par

tes iguais. por uma linha traçada no verso. Em 

uma das partes eram depositaàas sobre o meio • 

3 gotas de antitoxina cornespondente ao c. 
perfringens tipo A e em seguida. espalhadas com 

bastão de vidro em "L~ tomando-se cuidado para 

nao invadir a outra metade da placa. Nas pla

cas assim preparadas eram semeadas as cepas a 

serem identificadas em uma estria perpendicular 

à linha divisória. partindo a inoculação da me 

tade de meio sem antitoxina. 

Esta prova era considerada positiva qua~ 

do havia crescimento ao longo da semeadura. ro 

deado de um halo de precipitação somente napar 

te da placa sem antitoxina (!CMSF~6 1978). 



4. RESULTADOS. 
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De acordo com o que foi exposto, a partir das 50 

amostras de água de escaldamento coletadas e empregando-se as 

técnicas descritas, foram determinados o NMP por 100 ml de bac

térias coliformes fecais e de estreptococos fecais e foram pes

quisadas bactérias do gênero Salmonella e C. perfringens, sendo 

os resultados mostrados a seguir. 

Na tabela 1 acham-se distribuÍdos os valores de 

NMP por 100 ml de água, de bactérias coliformes fecais e estrep 

tococos fecais, os sorotipos de bactérias do gênero Salmonella 

e c. perfringens, pH e temperaturas das amostras. 

Na tabela 2 mostram-se os valores mínimos e máxi 

mos dos NMP por 100 ml de água das bactérias coliformes fecais 

e estreptococos fecais. 

Na tabela 3 estão distribuÍdos os numeras e por

centagem das amostras de água, segundo o NMP de bactérias coli

formes fecais e estreptococos fecais. 
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TABELA 2 

Valores mínimos e máximos do Número Mais Provável 

(NMP) por 100 ml de bactérias coliformes fecais e 

estreptococos fecais por 100 ml de amostra de á
gua de escaldamento de matadouro de suínos. Cara

picu{ba, 1981/82. 

NMP/100 ml 

Valores 

Coliformes fecais Estreptococos fecais 

Mínimos <3 230 

Máximos 43.000 1.100.000 

w 
...... 



TABELA 3 

Distribuição dos números e porcentagem das amostras de 

água de escaldamento de matadouro de sufnos segundo o 

Número Mais Provável (NMP) por 100 ml de bactérias co-

liformes fecais e estreptococos fecais. 

1981/82, 

AMOSTRAS POSITIVAS 

Cerapicufba, 

NMP/100 ml IColiformes fecais Estreptococos fecais 

n9 % n9 \ 

o f-- 3 13 26,0 

3 t-- 10
2 

23 46,0 

10
2 t-- 10

3 
12 24,0 12 24,0 

10
3 t-- 10

4 - - 27 54,0 

10
4 t-- 10

5 
2 4,0 9 18,0 

10
5 t-- 10

6 

10
6 f-- 10

7 - - 2 4,0 

10
7 t-- 10

8 

Total 50 100,0 50 100,0 

úJ 
N 



5. DISCUSSÃO. 
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5. DISCUSSÃO 

Analisando-se a tabela 1 verifica-se que foram 

encontradas bactérias coliformes fecais e estreptococos fecais 

cas águas de escaldamento estudadas. Porém podemos observar que 

em 13 (26,0%) das amostras analisadas. o NMP por 100 ml para 

coliformes fecais foi ~3. resultados estes que consideramos c~ 

mo sendo negativos para a presença dessas bactérias. por cor

responder à ausência de crescimento nos tubos semeados. Entre

tanto. as 50 (100%) amostras pesquisadas mostraram-se com a 

presença de estreptococos fecais. 

Em relação aos valores mínimos e máximos encon

trados na tabela 2, podemos constatar também uma acentuada di

ferença entre os resultados obtidos na pesquisa de ambas as 

bactérias sendo, respectivamente, <3 e 43.000/lQO ml para coli 

formes, e 230 e 1.100.000/100 ml para estreptococos. 

Quanto a coliformes fecais. na tabela n9 3 pod~ 

mos verifisar que das 50 amostras. 48 (96.0%) revelaram-se com 

valores dos NMP inferiores a 10 3 por 100 ml. existindo somente 

2 (4.0%) das amostras analisadas com valores muito superiores 

e portanto, discrepando dos demais. 

Com relação a estreptococos. pode-se constatar 

na mesma tabela que só 12 (24.0%) amostras apresentaram valo-
3 res inferiores a 10 /100 ml. sendo que em 38 (76.0%) os NMP/ 

3 100 ml de água obtidos foram superiores a 10 • A exemplo dos 

coliformes fecais. observaram-se também apenas 2 (4.0%) valo

res discrepantes. ou seja. os NMP de estreptococos fecais se 

mostraram muito elevados. 

Deve-se observar. porem. que as amostras com r~ 

sultados discrepantes para coliformes fecais não correspondiam 

as discrepantes. relativamente a estreptococos fecais. 

Estes resultados estão de acordo com os encontra 

dos em nossa pesquisa anterior (SILVA CAMPs 97
• 1980). na qual 

concluímos que nas condições de nosso trabalho os estreptococos 

fecais pareciam ter-se revelado melhores indicadores na consta

tação da presença de poluição fecal do que os coliformes fecais. 

em aguas de escaldamento de suínos. 
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A presença destas bactérias, coliformes fecais e 

estreptococos fecais, nao constituiriam um risco "per se", mas 

indicariam que nestas águas existe a possibilidade da presença 

de outras bactérias de origem entérica. 

De fato, a água empregada em qualquer processo 

nas indústrias de alimentos deve ser potável, incluindo a do 

tanque de escaldamento no início do abate. Assim sendo, o polu! 

çao encontrada nas amostras de agua analisadas deve ser origin~ 

ria tanto da matéria fecal que o suíno comumente carreia na sua 

pele como da defecação reflexa que. muitas vezes, ocorre no tan 

que. 

Os microrganismos presentes nas fezes dos suínos 

têm sido amplamente estudados. A partir dos trabalhos pioneiros 

de HORMAECHE & SALSAMENOI 53 (1946) no Uruguai, demonstrou-se que 

o suíno é um importante elo na cadeia de transmissão de bactéri 

as do gênero Salmonella ao homem. Estes microrganismos têm seu 

habitat natural no trato intestinal do homem e principalmente 

dos animais e tem sido comprovado que dos animais abatidos para 

consumo humano, o suíno é o que apresenta maior índice de infec 

ção intestinal por salmonelas. 

Também nas fezes do su!no tem sido verificada a 

presença de outrasbactérias que também possui grande interesse 

em SaÚde PÚblica - o Clostridium perfringens. 

Relacionando estes dados, seria possível conclu

ir que a presença de coliformes fecais e de estreptococos fe

cais nas águas usadas no processo de escaldamento nos matadouros 

de suínos, indicam a existência de um risco de estarem elas tam 

bém contaminadas por outras bactérias intestinais, frequenteme~ 

te presentes nas fezes de suínos e comprovadamente patogênicas 

para o homem, tais como Salmonella sp. e C. perfringens. 

Observando-se ainda a tabela 1, podemos constat~ 

que foram isoladas cepas de Salmonella typhimurium da amostra 

de número 2 e de S. anatum das de números 4 e 21. Nestas amos

tras de ~gua de escaldamento, as temperaturas constatadas foram 

de 64° C na amostra número 2 e de 60° C e 63° C, respectivamen

te, nas de números 4 e 21. O primeiro fato que chama nossa ate~ 

çao e a alta temperatura apresentada pela amostra número 2, da 

qual obteve-se o isolamento de Salmonella. 

~ preciso considerar, porém,qual a resistência 
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que estes microrganismos patogênicos apresentam as temperaturas 

das aguas por nós estudadas. 

A resistência térmica das bactérias do genero Sar 

monella e, em geral, baixa. sendo destru!das por tratamentos tér 

micos suaves. Entretanto, muitos fatores condicionam sua maior 

ou menor tolerância ao calor, entre os quais podem ser conside

rados como fundamentais, o substrato em que a bactéria se encon 

tra quando é aquecida, assim como o pH do meio. 

14 Segundo BOWMER (1965), a maioria das salmone~s 

é destru!da pela exposição a 55° C durante 1 hora ou a 60° C du 

rante 15 a 20 minutos. DELCHEV & SAVOv 26 ·(1968), estudaram o 

tempo de destruição das salmonelas empregando diferentes tempe

raturas e concluiram que estas bactérias permaneciam viáveis du 

rante 1 hora a 59° C e por 20 minutos entre 61° C e 63° C. 

AMEMEIYA & NAKASHIMA 2 (1973) realizaram um estu

do completo das águas de escaldamento no que diz respeito as 

condiçÕes higiênicas das mesmas em relação ao número de animais 

processados. Neste trabalho, os autores verificaram um aumento 

na termorresistência apresentada por algumas bactérias devido à 

presença de matéria orgânica nas amostras de agua por eles ana 

lisadas. 

Grandes quantidades de matéria orgânica (urina • 

fezes. sangue) também foram constatadas em nossas amostras. 

Por outro lado, deve ser salientado que nos est~ 

dos realizados por DELCHEV & SAVov 26 (1968), foram testadas cul 

turas puras de salmonelas, estudos estes desenvolvidos em labo

ratório, onde as temperaturas podem ser controladas e mantidas 

uniformes, o que não sucede com o tanque de escaldamento. Est& 

deve registrar variações em alguns pontos devido a seu tamanho 

e à entrada de novos sufnos a serem escaldados. 

De outra parte, outros autores têm isolado salmo 
22-

nelas a partir de aguas de escaldamento. Assim. CHUA e cols. , 

(1977), examinaram 20 amostras de água e isolaram de duas o so

rotipo S. anatum e de uma o S. derby; nesta pesquisa os autores 

concluiram que a temperatura de 60° C apresentada pelo tanque 

de escaldamento, durante uma exposição de 5 minutos, era sufici 

ente para matar as salmonelas que eram injetadas no sistema. 

GALTON e cols. 36 (1956), também em um detalhado 

estudo realizado com a finalidade de verificar a influência do 
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matadouro na contaminação por salmonelas, encontrada na carne 

e produtos cárneos de suíno, não isolou este microrganismo da 

água de escaldamento. Estes autores não referem a técnica em

pregada nem o número de amostras estudadas. Acreditamos que e~ 

tes resultados negativos provavelmente foram devidos a não ter 

sido realizada a concentração das amostras de água e ao peque

no número de amostras examinadas. Considerando-se que: 1) este 

autor encontrou 27 (7,2%) dos 374 suínos examinados, a nível de 

fazenda, positivos para a presença de salmonela no reto; 2) que 

essa proporçao se elevou para 78% de positivos a nível de cur

rais; 3) que ao examinar 1.883 superfÍcies das carcaças, enco~ 

trou 966 (51%) positivas, podemos deduzir que provavelmente t~ 

da a linha de produção se encontrava mais ou menos contaminada 

e nao vemos o porquê de ser uma exceção a agua de escaldamento, 

já que em nosso estudo verificamos, comumente, a emissão de fe 

zes pelo suíno durante o escaldamento. ~ fora de dÚvida que es 

ta água, nas primeiras etapas do processamento, poderia contri 

buir para a diminuição da carga microbiana que o suíno carreia 

na pele, mas à medida que aumenta o número de animais abatidos, 

a água vai-se contaminandocom microrganismos e matéria orgãni

ca, fazendo com que ela possa se converter em fonte de contami 

nação das carcaças, sobretudo microrganismos patogênicos, tais 

como salmonela, como nós mesmos comprovamos. 

37 GANVILLE e cols. (1967), em pesquisa de salm~ 

nela em agua de escaldament~ estabelecem que a temperatura da 

aguado tanque seria suficiente para destruir as salmonelasque 

estes animais possam apresentar na sua pele. Em seu trabalh~ a 
o o temperatura variava de 59 a 62 C, sendo que o tempo de perm~ 

nência do suíno era de 4'30'' a 6'30' '. Os autores atribuiram 

a isto, o fato de não terem isolado salmonelas das 10 amostras 

por eles estudadas. 

A ausência de salmanelas nestas aguas, porem,p~ 

deria dever-se ao fato destes autores terem utilizado 1 litro 

de água diretamente na inoculação do meio de enriquecimento 

sem prévia concentração da amostra. 

HOFER & COSTA 52 (1972), em pesquisa de salmone

la em esgoto, estabeleceram a necessidade de se realizar con

centração das amostras de água antes de se proceder ao enriqu~ 

cimento, sob risco de se obterem resultados negativos. Um dos 

sistemas de concentração por nos utilizados é o que estes auto 
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res empregaram nessa pesquisa, ou seja, o da centrifugação a 

2.000 rpm durante 15-20 minutos. 

A necessidade de concentrar as amostras de agua 

para realizar pesquisa de microrganismos patoginico~ tais como 

salmonela, já foi sentida por VALLENT (1901), citado por PE-
84 SO (1947), que produzia no lÍquido em estudo um precipitado 

por ação de uma solução de tiossulfato de sódio sobre nitrato 

de chumbo previamente dissolvido nesse lÍquido. 

A partir deste trabalho sao muitos os autores ~e 

apresentaram novos métodos de concentração ou aperfeiçoaram os 
84 já existentes. Um deles, o de WILSON (1905), citado por PESO 

(1947), modificado por OIENERT & GUILLERO (1918), citado por 

PESo
84 

(1947), foi por nós escolhido e empregado em nossa pes

quisa-piloto, tendo sido trocado pela técnica proposta por EN-

L 30 * • -GANO (1972), tecnica esta que e simplesmente uma modific~~ 

da anterior, introduzidas algumas vantagens com respeito à po~ 

sibilidade de armazenar o hidrÓxido de alumínio. evitando a 

sua preparaçao no momento de ser empregado. 

Um outro fator que deve ser considerado como li 

mitante da sobrevivincia dos microrganismos. além da temperat~ 

ra, e o pH. Em relação ao pH das águas de escaldamento por nós 

examinadas, observando a tabela 1, pode-se constatar que os va 

lares encontrados variaram de 6,0 a 7,5. 

Em geral, pode-se considerar que a resistincia 

térmica das bactérias diminui em pH~aixo de 4,5 e acima de 
27 9,0. A este respeito, OOCKERTY e cols. (1970),em~trabalho r~ 

alizado em tris abatedouros. procurando comprovar quais os po~ 

tos em que a carcaça do suíno é contaminada e a influincia que 

cada um deles exerce sobre a contaminação final da mesma, fri

sa a importãncia do pH da água do tanque de escaldamento. Se

gundo suas observações, o escaldamento sob condições de alcal! 

nidade seria um fator importante em relação ao nível de cont~ 

minação microbiana encontrado na su~erfÍcie da carcaça, ao fi

nal do processamento. 

Os pH por eles encontrados, ao redor de 12,0 nos 

tris matadouros examinados, são muito mais elevados do que os 

que foram por nós observados no presente estudo. 

S N I J O E R 1 0 0 ( 1 9 7 5 ) , e s tu d a as d i f e r e n t e s t é c n ices 

de escaldamento em 8 abatedouros de suínos, comparando as con-
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dições higiênicas da agua usada durante este processo. Neste 
o 

trabalho, concluem que a temperatura acima de 60 C e pH eleva-

do, são importantes para diminuir o numero de bactérias da água 

nas diferentes técnicas estudadas. 

Através de vários trabalhos realizados, pode-se 

constatar que é comum em países europeus o uso de produtos, ta

is como cal e potassa, para manter um alto pH na água de escald~ 

menta. No Brasil, não existe, praticamente, esta preocupação p~ 

rem esta prática, se adotada, poderia contribuir para diminuir 

a carga microbiana da água de escaldamento e, ao mesmo tempo, à 

produção de carne suína de melhor nível higiênico. 

Outros autores propoem o uso de substâncias de

sinfectantes para reduzir a carga microbiana em áBua de tanque 

1 81 -de esca damento. PANETTA e cols. (1977), estudaram a açao que 

o Parato1ueno-C1oro-Su1famida-SÓdico produz sobre vários grupos 

de bactérias contaminantes da água de escaldamento. Nos seus re 

sultados fica patente a eficiência desta substância, tendo es

ses autores conseguido a redução do número de bactérias do gru

po coliforme e de enterococos de 100% e 70%, respectivamente. 

Dado que as condiçÕes de pH e temperatura da a

gua do tanque de escaldamento podem permitir a sobrevivência de 

grupos de bactérias como salmonelas por 15 a 20 minutos, neste 

tempo se renovaria a carga microbiana da água por novas entradas 

de suinos, formando-se um fluxo constante. 

As desvantagens que o método convencional de es

caldamento podem ter, foram reconhecidas por muitos autores. De 

um lado, a contaminação cruzada que pode ocorrer entre a. supe~ 

ffcie externa (pele) no tanque; de outro, a água de escaldamen

to poderia penetrar pelos orifÍcios naturais e pelo ferimentode 

sangria. 

t fácil verificar que a agua de escaldamento pa~ 

sa através dos orifÍcios nasal e oral aos pulmões, razão pela 

qual na maioria dos países onde é empregada a técnica do tanque 

para o escaldamento dos suínos, os pulmÕes não são usados para 

consumo humano. 

A suspeita de que a agua de escaldamento poderia 

penetrar pelo ferimento de sangria e,por via vascular, espalha~ 

-se pelos vários Órgãos e tecidos musculares, foi levantada por 

diversos autores, embora não existisse um trabalho, até recente 
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mente, que pudesse demosntrar objetivamente o fato. JONES e 
59 . - -cols. (1979), ideal~zaram um estudo que nao deixa duvida so-

bre a penetração da água pelo ferimento. Até o momento os auto

res interessados no estudo deste aspecto, de grande importância 

sanitária no abate de su!nos, so conseguiram detectar a existên 

cia de bactérias similares ãs existentes no tanque, na 

toráxica e/ou lombar da aorta. Os métodos por eles usados 

pre foram microbiológicos, porém JONES e cols. 59 (1979) 

porçao 

sem-

usaram 

partículas marcadas com isótopos radioativos. Estes autores mis 

turaram estas substâncias com a água do tanque e apos o escalda 

menta colheram 111 amostras de vários tecidos de su!nos abat~o~ 

das quais 109 revelaram radioatividade. A pele e os grandes va

sos sangu!neos toráxicos revelaram intensa radioatividade. A 

maioria das amostras de vasos sangu!neos que não os toráxicos ~ 

velaram intensa radioatividade, se bem que não· tanto quanto a 

dos grandes vasos toráxicos. Os pulmões de dois dos su!nos reve 

laram resultados semelhantes aos dos vasos. Em nossa opinião,e~ 

se trabalho preenche uma lacuna na cadeia de transmissão de sal 

monelas do suíno ao homem, pela carne contaminada. Vemos que há 

incriminação do tanque de escaldamento não só na contaminação~ 

perficial, mas também na profunda, o que e mais importante. 

Comprovada a presença de salmonelas na água de 

escaldamento, resta saber se poderiam ser provenientes de ani

mais sadios, já que todo suíno a ser abatido deve passar por r! 

goroso exame "ante-mortem" por parte da Inspeção Veterinária. 

Já em 1946, HORMAECHE & SALSAMENOI 53 estudaram 

gãnglios de suínos abatidos para consumo humano na procura de 

estabelecer a cadeia epidemiolÓgica de transmissão de salmonruas 

ao homem. Nesse trabalho foram isoladas salmonelas de 22 dos 52 

lotes examinados de gânglios mesentéricos. Os autores concluiram 

que a infecção crônica dos su!nos sadios em Montevideo era mui

to frequente e que deviam ser estes animais considerados como u 

ma importante fonte de contaminação para o homem. 

114 Segundo ZEBRAL e cols. (1977), o mesmo fato 

foi verificado em diferentes regiÕes do mundo, destacando-se Ho 

landa, Formosa, Argélia, Suíça, URSS, Irlanda, Canadá, Inglate~ 

ra e Estados Unidos da América do Norte. 

87 No Brasil, PESTANA & RUGAI (1943), estudando 

gânglios linfáticos mesentéricos, encontraram positividade de 

15%. ASSUMPÇÃ0 7 (1946) constatou 19% de positividade em carnes 
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79 e derivados vendidos no varejo. NEIVA , também no mesmo ano, e 

xaminou fezes e gânglios mesentéricos de 354 sufnos, encontran-
83 ~ 

do positividade para Salmonella sp •• PERES (194B)tambem obte-

ve resultados positivos. Um achado muito importante é o de COS-

T 25 ( - ~ ~ A 1972). isolando salmonela de ganglios linfaticos pre-esc~ 

pulares e pré-crurais. que permanecem na carcaça. ZEBRAL e 
114 

cols. (1977) realizaram também o exame destes gânglios em su 

fnos abatidos para consumo em Rio de Janeiro e obtiveram o iso

lamento de salmonelas. Frente aos seus resultados, a necessida

de de retirar estes gânglios da carcaça, foi preconizada. 

No Brasil, a presença de salmonelas em carnes e 

produtos processados foi comprovada em 1946 por ASSUMPÇA0 7 em 

carnes suinas e bovinas; em 1947, por PESTANA & RUGAI 87 • em lin 
-- 54 guiça de porco, salsicha e mortadela; em 1965, por IARIA e cols •• 

75 em quibe cru; em 1969, por MORENO e cols. • em linguiça fresca; 

em 1978, por PEssaA·e cols. 86 , em carne bovina; em 1979, por 

LEITAo 68 • em carne bovina e sufna e em linguiça fesca; em 1980, 

por CERQUEIRA-CAMPDS 21 • em carne mofda e. em 1982, por FARIA33 , 

em fÍgado bovino. 

A presença deste microrganismo na carne reveste

-se de grande importância em Saúde PÚblica, mas é na carne suf

na onde o risco é maior em vista de ser frequente o seu consumo 

sem tratamento térmico adequado. 

De fato, carnes comumente tidas como cozidas sao, 

em termos bacteriol6gicos, ~âo cozidas". A mudança de cor do 

vermelho para o cinzento, associada com o cozimento, ocorre a 
~ o -temperaturas proximas de 60 C, dependendo do tempo de exposiç~ 

e da espessura da porção de carne; o centro de uma fatia de 15 

mm de espessura, mal passada, apenas atinge os 40° C momentanea 

mente. Temperaturas de 40-60° C, especialmente de curta duraçã~ 
- ~ 55 nao eliminam as celulas vegetativas bacterianas (ICMSF ,1980). 

A isto devemos acrescentar que as salmonelas não são inibidas pe 

lo sal, nitritos. nem pelo pH de muitos produtos curados. Ainda 

que sejam facilmente destrutfveis pelo tratamento térmico, po

dem permanecer viáveis em embutidos crus maturados e crescer nas 

carnes curadas enlatadas e contaminadas por fugas ap6s seu tra

tamento térmico. 

Em geral. a incidência de determinado sorotipode 

salmonela em alimentos de origem animal em determinada região e~ 

tá estreitamente ligada à sua incidência no homem e nos animais 



(WATSDN 109 , 1975). 
41 

Onde existem registros adequados, tem sido de-

monstrado que um determinado sorotipo primeiramente registrado 

em raçoes importadas, aparece posteriormente em animais domésti 

cos, para mais tarde ser isolado de surtos de toxinfecção alime~ 

tar do homem. Isto faz com que novos sorotipos possam aparecer 

em regiÕes muito distantes do lugar onde a contaminação teve lu 

gar. 

No Brasil, poucos sao os dados existentes a res

peito de prevalência de determinados sorotipos em animais e al! 

mentes, assim como em casos ou surtos de toxinfecção alimentar. 

7 ASSUMPÇÃD (1946), isolou S. anatum e Salmonella 

sp. de 10,2% das 49 amostras de carne e vísceras de bovino exa-

minadas. Isolou de carne e fÍgado de suíno, S. anatum, S.give, 

S. london, S. reading, S. typhimurium, S. derby, S. newington , 

S. cholerae-suis var. Kunzendorf e S. paratyphi B., não referin 

do qual o sorotipo ou sorotipos predominantes. 

PESTANA & RUGAI 87 (1947), examinando linguiça de 

porco, salsicha e mortadela, constataram a presença de S.anatu~ 

S. newport e S. minnesota. 

54 IARIA e cols. (1965), isolaram S. schottmÜel~ 

de amostras de quibe cru. 

MORENO e cols. 75 (1969), isolaram 

(40,7%) das 60 amostras de linguiça f~sca examinadas. 

salmonela 

• 86 PESSOA e cols. (1978), isolaram, a partir de a 

mostras de carne bovina, S. anatum, S. derby, S. infantis, S. 

minnesota, S. dublin, S. newport, S. takoradi, S. agona, S. ty

phimurium e S. bredeney, sendo que a frequência apresentada p~ 

los diferentes sorotipos foi maior para S. anatum e S. derby. 

68 LEITÃO (1979), pesquisando salmonela em aguas 

fluviais e em alimentos, tanto de origem animal como vegetal, ! 

solou 21 sorotipos das 211 amostras que se revelaram positivas 

para esta bactéria. Destes 21 sorotipos, a S. anatum e a S. ty-

phimurium foram as que se revelaram mais frequentes nas amos-

tras de carcaças bovinas. Por sua vez, foram a S. derby e a S. 

anatum, as mais frequentemente isoladas de carne e linguiça f~~ 

ca de suíno. 

21 CERQUEIRA-CAMPDS (1980), examinando 50 amostras 
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de carne bovina moída, isolou três sorotipos de salmonela, a 

saber: S. anatum, S. typhimurium e S. dublin, sendo que nes

tes achados, a de maior frequência correspondeu à S. anatum. 

42 GIORGI (1972), examinando fezes de diferentes 

espécies de animais domésticos, isolou salmonela de 217 (7,2%) 

das 3.020 amostras analisadas. Nesse trabalho, os sufnos foram 

os que mostraram maior fndice de contaminação, sendo que os so 

rotipos mais prevalentes nesta espécie foram S. derby e S. ty

phimurium. 

Em nossa pesquisa, foram encontrados dois soro

tipos de salmonelas (tabela 1): S.amatum e S. typhimurium. 

Podemos constatar que nossos dados se mostram 

concordantes com os achados dos autores acima mencionados. 

Por outra parte, no Brasil são poucos os est~os 

sobre surtos de toxinfecção alimentar causados por esta bacté

ria. 

SILVA e cols. 98 (1964), relatam um surto de to

xinfecção alimentar ocorrido em um hospital-escola de Salvador, 

Bahia, sendo o microrganismo responsável pelo surto a S. typhi

murium e o alimento, carne bovina. 

TAUNAv 105 (1968), relata o isolamento de S. 

hirschfeldii de 26 cepas isoladas durante um surto ocorrido en 

tre funcionários de uma indústria de mineração, no Território 

Federal de Amapá. O alimento responsável pelo surto foi identi 

ficado como sendo o leite em po usado na preparaçao de sorvete. 

64 KOTAKA e cols. (1979), isolam S. typhimurium 

das fezes de 68% dos individuas que apresentavam sfndrome de 

toxinfecção alimentar. Este surtoooorreu em Curitiba, Paraná, 

no ano de 1978. O alimento envolvido não pÔde ser identificado, 

mas seus dados sugerem que foi a maionese de batata servida. 

~ possível constatar, nos trabalhos acima cita

dos, que tanto em produtos de origem animal como em isolamentos 

realizados de surtos de toxinfecção alimentar, como também em 

nossas aguas, que é comum a presença de S. typhimurium e S. a

natum. 

Considerando o C. perfringens, na tabela 1 ob

serva-se que esta bactéria foi isolada de 10 (40%) de 25 amos

tras de água estudadas. A presença desta bactéria era esperada 
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devido a que: l) mostra-se amplamente distribuÍda na natureza, 

sendo encontrada no trato intestinal do homem e de animais, po 
~ 47 -

dando estar presente no solo, ar, poeira e agua (HOBBS ,1965; 

NAKAMURA & SCHULTZE 78 , 1970); 2) a pertencente ao tipo A e pr~ 
dutora de toxinfecção alimentar, pode produzir dois tipos de 

~ ~ ~ o esporos: um, que e sens2vel a temperatura de 100 C por alguns 

minutos; outro, termorresistente, que suporta o aquecimento a 
o 

100 C por l hora; 3) as temperaturas verificadas em águas de 

escaldamento de suínos em pesquisa anteriormente realizada (SIL 

VA CAMPs 97 , 1980) e as constatadas no presente trabalho, nunca 

excederam os 64° C, permitindo, portanto, que qualquer que s~ 

ja a cepa presente, suas formas esporuladas podem sobreviver 

nestas águas. 

O trabalho de JONES e cols. 59 (1979) pode dar

-nos uma medida do risco que esta bactéria acarreta quando pr~ 

sente na água. Em seu estudo, foi comprovada a penetração da á 

gua de escaldamento através do ferimento de sangria e sua pos

terior distribuição através dos grandes vasos, chegando até os 

tecidos e Órgãos profundos. Este risco é melhor compreendido se 

consideramos algumas das características desta bactéria como, 

por exemplo, a termorresistência de seus esporos, que e muito 

importante, dada a sua capacidade de sobreviver a temperaturas 

de cocção a que o alimento é sujeito; embora o cozimento des

trua as células vegetativas, ativa os esporos, os quais podem 

eventualmente germinar e multiplicar-se no baixo Redox do ali

mento cozido. 

Por outro lado, é comum o uso de soluções sali

nas na conservaçao de carnes suínas e produtos derivados. A b~ 

se desta técnica está no aumento da pressão osmótica e canse

quente diminuição da atividade aquosa afetando, assim, o cres

cimento bacteriano. Com relação ao C. perfringens, a atividade 

aquosa limite para o crescimento desta bactéria é de 0,95-0,96, 

dependendo do pH, cepa, tamanho e tipo do inóculo, da tempera

tura, e do tipo de soluto empregado para o ajustamento da Aa. 

O C. perfringens é passível de crescer em con

centrações salinas consideravelmente superiores que as da cura 

das carnes (nitrato e nitrito de sÓdio). 

AN00 4 (1975) verificou que sao necessários 2% 

de cloreto de sÓdio e níveis de 0,05% (500 ppm) de nitrato de 

sÓdio para prevenir o crescimento de C. perfringens. 
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O C. perfringens presente na agua de escaldamen 

to nao so pode constituir perigo pela contaminação da massa mu~ 

cular profunda, como também pela contaminação da superfÍcie da 

pele do suíno. BALTZER & WILSON 8 (1965) realizaram um trabalho 

onde determinaram o número de clostrÍdios presentes na pela do 

flanco de suínos, em vários pontos da linha de produção. Real! 

zaram esta pesquisa por terem encontrado números elevados de 

clostrÍdios em muitos produtos nos quais a pele de suíno era u 

sada na sua preparação. Altos números de bactérias são encontra 

dos não so na pele dos suínos como também na água de escald~en 

to usada para o seu processamento. 

Considerando-se as características do C. perfrin 

gens, sua resistência à temperatura, sua capacidade de sobrevi 

ver às concentrações salinas bastante elevadas e ainda que e ~ 

ma bactéria anaeróbia mas que não requer condiçÕes estritas de 

anaerobiose, pode-se facilmente deduzir as grandes oportunida

des que tem de sobreviver em alimentos como patés, salsichas , 

linguiças, etc. Estes alimentos são submetidos a um tratamento 

térmico débil ou simplesmente conservados com sal e sob refri

geração. Na preparação de todos eles, é empregada pele suína , 

que ajuda ligar a massa e proporciona proteína mais barata. Por 

conseguinte. podemos avaliar a importãncia que tem a contamina 

çao superficial do suíno. 

Convém salientar que, para o C. perfringens ca~ 

sar toxinfecção alimentar, é necessário que seu número seja su 
48 -

ficientemente elevado no alimento (HOBBS & GILBERT , 1978) e. 

portanto, deve haver condições favoráveis à sua multiplicação. 

Um dos fatores mais importantes com relação a 

sobrevivência e a multiplicação do C. perfringens no alimento, 

é a temperatura. Os diversos autores que têm estudado o campo~ 

tamento deste microrganismo em relação à temperatura, discoroam, 

especialmente, com a faixa de temperatura Ótima a seu desenvol 
34 õ 

vimento. Para FRAZIER (1976), estaria compreendida entre 43 
o 57 e 47 C; para JAY (1973), este microrganismp desenvolve-se 

bem em temperaturas de 37° a 43° C. 

Seja qual for a temperatura Ótima, o alimento • 

apos o cozimento, pode passar por essa faixa de temperatura d~ 

rante o esfriamento. Estando o alimento contaminado por esporos. 

estes podem facilmente sobreviver ao processo comum de cozimen 

to e, durante o esfriamento, produzir as formas vegetativas.~ 
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tas formas podem multiplicar-se. especialmente quando o alime~ 

to passa pela faixa de temperatura Ótima. constituindo o núme

ro suficiente por grama de alimento capaz de produzir a intoxi 

caçao alimentar. 

De grande importância e o fato de que o alimen

to nao precisa estar contaminado somente por esporos termorre

sistentes para produzir toxinfecção alimentar. Esporos termos

sensíveis podem sobreviver a temperaturas de cocção de alimen

tos. 

Tem sido demonstrado amplamente a alta prevalê~ 

cia de C. perfringens tanto termorresistentes como termossensf 

veis em alimentos e, especialmente, em carnes frescas ou cong~ 

ladas. 

Para crescer. o C. perfringens requer alguns a

minoácidos ou simples peptfdeos e várias vitaminas •. As carnes 

vermelhas e o frango são providos destas substâncias, pelo que 

têm sido usualmente envolvidos em surtos de toxinfecção alimen 

tar produzida por esta bactéria. 

Nos inúmeros estudos de surtos de intoxicação ~ 

limentar causada por C. perfringens • pode-se depreender que 

os alimentos mais envolvidos são carnes preparadas, muitas ve

zes em grandes peças. as quais passaram por um esfriamento len 

to (HDBBS e cols. 50 • 1953; SUTTON & HOBBS 104 , 1968; DUNCAN 28~ 
1970; CENTER FOR DISEASE CONTROL 19 , 1975). 

No Brasil. tem-se realizado estudos a respeito 

da presença desta bac~éria em carnes e produtos derivados. SE~ 
95 RANO (1976), isolou C. perfringens de linguiça e de salsicha. 

e de carne suína e bovina vendida na Cidade de Campinas. Por 

sua vez. ROBBS & R08Bs 90 (1979), constataram a presença desta 

bactéria em linguiça vendida no Rio de Janeiro. CERQUEIRA-CAM

Pos21 (1980), isolou c. perfringens de carne moída vendida em 

São Paulo. 

Diante de todos estes dados. surge a preocupaçoo 

de como evitar a contaminação dos alimentos por esta bactéria. 

~ impossível reduzir a ocorrência de C. perfringens na nature

za devido a sua ubiqÜidade. Também está presente no intestino 

de homens e animais, o que dificulta a eliminação de portadores 

entre os manipuladores de alimentos. como é possível de se fa

zer com portadores de salmonela. 
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A presença desta bactéria no intestino do homem 
17 e dos animais tem sido amplamente pesquisada. BRYAN (1969) 

numa revisão do assunto, estabelece que 2% a 100% das fezes hu 

manas contêm C. perfringens tipo A1 considerando que esta var! 

açao depende das diferenças da população amestrada. Em popula

çoes com precárias condições de higiene, a frequência de C. 

perfringens é maior do que naquelas que desenvolvem boas prát! 

cas higiênicas. A quantidade destes organismos pode variar de 
2 4 9 10 -10 por grama de fezes (BANWART , 1980). Entretanto YAMAGI 

112 -
SHI e cols. (1976), estabelecem que pessoas adultas sadias 

~ 7 9 
podem excretar ate lO -10 microrganismos por grama de fezes. 

No Brasil, BRANT e cols. 16 (1978), estudaram a 

prevalência de C. perfringens em manipuladores de alimentos I 
sendo examinados 100 empregados de um matadouro e 100 de um res 

taurante. Dos isolamentos, aproximadamente 95% das cepas eram 

de C. perfringens tipo A. As contagens bacterianas variaram en 
3 6 tre lO e 5 x 10 por grama de fezes. 

A contaminação do alimento pelo homem deve ser 

controlada através do emprego de estritas normas de higiene du 
- ( 41 ) rante a manipulaçao do mesmo GENIGEDRGIS , 1975 • A contami-

naçao do alimento proveniente do próprio animal seria controla 

da através do emprego de normas sanitárias e higiênicas duran

te todo o processo de abate, incluindo o período de descanso 

nos currais e também o de transporte. 

Todos os dados até agora colhidos e analisados 

nos levam a considerar o abatedouro como um elo fundamental na 

cadeia de produção de um alimento livre de contaminação. 

Dos resultados obtidos por todos os investigad~ 

res citados, pode-se supor que os suínos nos abatedouros devem 

ser considerados potencialmente contaminados, pelo que deve~~ 

-ia aprimorar as medidas higiênicas do abate e também durante 

o período de confinamento. 

77 A este respeito, MUCCIDLD (1974), estabelece: 

»De nada adiantará, do ponto de vista sanitário, que construç~ 

e instalaçãoobedeçam aos mais rigorosos e modernos requisitos 

de técnica, se os trabalhos foram conduzidos sem os imprescin

dÍveis escrúpulos e conhecimentos de higiene". 

Por sua vez, KAMPELMACHER e cols. 61 (1961), des 

tacam os riscos de contaminação através de facas, máquinas e 
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tanque de escaldamento. 

Por outro lado, a higiene da carne e o resulta

do do trabalho efetuado pelos técnicos que atuam em todos os se 

tores da Inspeção e Tecnologia dos produtos cárneos, com o ob

jetivo precípuo de proporcionar ao pÚblico uma carne sa e pre

venir qualquer perigo para a saúde pÚblica. 

Alcançar este objetivo e obter uma carne higiê

nica está na dependência do estado sanitário do animal e do am 

biente que cerca todos os momentos do preparo daqueles alimen

tos e das condições de saúde, dos hábitos higiênicos e da des

treza do pessoal envolvido no processo (MUCCIOLo 77 , 1974). 

77 Segundo MUCCIOLO (1974), "o matadouro deixou de 

ter as características de simples sala de abate para se const! 

tuir em fábrica de transformação econõmica, em alto grau, de 

todos os produtos resultantes da matança das espécies domésti

cas. Para alcançar essa finalidade tecnológica, dentro de irre 

preensfveis condiçÕes higiênicas, a construção, o equipamento 

e as instalações devem ser orientadas de maneira que permitam 

a matança de centenas de animais por hora de trabalho, com bai 

xo custo operacional e alto rendimento econÕmico: 

Compatibilizar alto rendimento econõmico e apr! 

moradas condições higiênico-sanitárias é o enorme desafio que 

todo higienista enfrenta. Na realidade, é necessária grande do 

se de bom senso e especialmente um amplo conhecimento sobre a 

epidemiologia dos doenças causadas por microrganismos transmi

tidos pela carne, para se conseguir conciliar estes dois pomos 

fundamentais na produção de qualquer alimento. 

No matadouro de suínos podemos constatar a exis 

tência de erros no manejo dos animais, assim como no processa

mento dos mesmos que, se corrigidos, poderiam contribuir para 

a produção de carne com boas condições higiênicas. A este res

peito, é importante ser destacado o tempo e condições de confi 

namento, antes do abate. 

No Regulamento Industrial e Sanitário de Produ

tos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura do Brasil • 

constata-se o artigo 110 do capítulo 1, que se refere à Inspe

ção "Ante-Mortem". estabelecendo: "~ proibida a matança de qual 

quer animal que não tenha permanecido pelo menos 24 horas em 

descanso, jejum e dieta hÍdrica nos depósitos do estabelecimen 

to." A seguir, menciona a possibilidade de reduzir este tempo 
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a critério do Inspetor. 

Não existe uma limitação do tempo máximo de pe~ 

manência em confinamento, o que deixa à indústria total liber

dade, sendo comum os animais permanecerem 48 a 72 ou mais ho

ras em confinamento nos currais dos abatedouros. 

Estudos realizados em sufnos assintomáticos em 

matadouros indicam um evidente aumento dos animais infectados 

durante o transporte, devido às condiçÕes de confinamento e pe 
61 46 la demora no sacriffcio (KAMPELMACHER e cols. , 1961; SHOTTS , 

1962). 

Ainda, deve ser levado em conta, o fato de ha

ver um grande aumento do número de animais portadores que ex

cretam salmonelas sem apresentar sintomatologia alguma. Estes 

animais podem ser considerados fontes móveis de infecção e de 

contaminação. Não é possfvel descobrir-se estes tipos de ani

mais nos exames de rotina realizados pelos Veterinários Inspe

tores, na ausência de sintomatologia cl{nica e de modificações 

anatomo-patolÓgicas. 

Isto leva a um provável aumento da contaminação 

cruzada e a uma grande carga de matéria fecal na pele, a qual 

é só parcialmente removida pela ducha que antecede à matança , 

vindo a ser efetivamente removida pela água do tanque de escal 

damento, a qual recebe quantidades crescentes de matéria orga

nica e microrganismos. 

Diante do que foi amplamente discutido, podemos 

concluir que o abatedouro é o ponto crucial no que concerne a 

contaminação da carne sufna com bactérias intestinais patogên! 

cas e sua disseminação. 



6. CONCLUSCES. 
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6. CONCLUSÕES 

1) Foi demonstrada a presença de bactérias indi

cadoras de poluição fecal (coliformes fecais 

e estreptococos fecais) nas águas de escalda

menta no momento em que 200 su!nos tinham si

do processados. 

2) Os NMP/100 ml da amostra de água variaram de 

<3 a 43.000 para coliformes fecais e de 230 a 

1.100.000 para estreptococos fecais. 

3) A água de escaldamento apresentou temperatur~ 
o o que variaram entre 60 C a 64 C e pH que va-

riou de 6,0 a 7,5. 

4) A positividade para a presença de estreptoco-

cos fecais revelou-se maior que a 

para coliformes fecais. 

observada 

5) Nas condiçÕes de nosso trabalho os estreptoc~ 

cos fecais parecem ter-se revelado como melho 

res indicadores de poluição de origem fecal , 

que os coliformes fecais, nas águas de escal

damento de su!nos. 

6) Foram isoladas bactérias do genero Salmonella 

de 6% das 50 amostras estudadas, sendo os so

rotipos identificados como S. typhimurium e 

S. anatum. 

7) Foi isolado Clostridium perfringens tipo A de 

40% de 25 amostras estudadas. 

8) As condições apresentadas pelo tanque de es~ 

damento permitem a sobrevivência de bactérias 

de origem fecal, patogênicas para o homem e 

produtoras de toxinfecção alimentar, podendo 

ser uma importante fonte de contaminação da 

carne su!na. 

9) A regulamentação sobre o abate de suínos exis 

tente carece de bases epidemiolÓgicas e a fa! 

ta de regulamentação sobre o uso do tanque de 

escaldamento pode estar influindo para aumen

tar o nível de contaminação da água de escal

damento por bactérias de origem entérica. 



7. ANEXO I. 
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7. ANEXO I 

PREPARO DOS MEIOS DE CULTURA, SOLUÇCES E REAGENTES EMPREGADOS 

1. Caldo lauril-sulfato-triptose (Oifco) 

De acordo com as instruções do fabricante, 35, 6 

g do meio desidratado eram agregados a 1.000 ml de água desti

lada, sendo a mistura aquecida até sua completa dissolução. O 

pH era ajustado a 6,8 e o meio, distribuÍdo em volumes de 10 

ml em tubos 15 X 150 mm, tendo em seu interior tubinhos de Dur 

ham invertidos. O meio era autoclavado a 121° C durante 15 mi

nutos e a seguir. resfriado rapidamente e mantido à temperatu

ra ambiente. 

Para a preparaçao desse meio com concentração • 

seguiam-se as mesmas etapas descritas, porém, usava-se o dobro 

da quantidade de meio desidratado e sua distribuição era feita 

em tubos 18 X 150 mm, com tubo de Durham. 

2. Caldo E.C. (Difco) 

Este meio era preparado segundo as indicações ~ 

fabricante. Assim sendo, 37,0 g do produto desidratado eramdE 

solvidos em 1.000 ml de água destilada e a mistura, aquecida~ 

té sua completa dissolução. tendo-se o cuidado de não atingir 

a temperatura de ebulição. O pH era ajustado em 6,9 e o meio • 

distribuÍdo em volumes de 10 ml em tubos de 16 X 160 mm. con-

tendo em seu interior um tubo de Durham invertido. A seguir, o 

meio era autoclavado a 121° C por 15 minutos, resfriado rapid~ 

mente e mantido à temperatura ambiente. 

3. Caldo de~trose-azida (Oifco) 

Segundo as instruções do fabricante, 34,7 g do 

meio desidratado eram adicionados a 1.000 ml de agua destilada 

e a mistura, aquecida até sua total dissolução. O pH era ajus

tado em 7,2 e o meio. distribuÍdo em volumes de 10 ml em tubos 
- o de 16 X 160 mm, seguido da sua autoclavaçao a 121 C por 15 mi 

nutos. Após a esterilização. o meio era resfriado e mantido a 

temperatura ambiente. Para a preparaçao do meio com concentra-
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çao dupla, seguia-se o mesmo procedimento, descrito para o cal 

do lauril-sulfato-triptose. 

4. Caldo etil-violeta-azida (EVA) (BBL) 

Este meio era preparado segundo as instruções do 

fabricante. Assim sendo, 35,8 g do produto desidratado eram a

gregados a 1.000 ml de água destilada e a mistura, aquecida a

té sua completa dissolução. Após o ajuste do pH em 7,0, o meio 

era distribuÍdo em tubos de 16 X 160 mm, em volumes de 10 ml e 

esterilizado em autoclave por 15 minutos à temperatura de 121° 

C. Após a esterilização, o meio era resfriado e mantido à tem

peratura ambiente. 

S. Suspensão estoque de HidrÓxido de AlumÍnio (ENGLAND~0 1972) 

Carbonato de SÓdio 4M (Na 2co 3 J. 

Cloreto de Alumínio SOM (AlC1 3 J 

• 3 ml 

.100 ml 

Sob constante agitação, a solução de cloreto de 

alumínio era adicionada, lentamente, a solução de carbonato de 

sÓdio. Depois de completada a adição de cloreto de alumínio 

continuava-se a agitar a mistura por mais 15 minutos. Após es

te tempo, realizava-se a centrifugação a 2.000 rpm durante 15 

minutos e o sobrenadante era descartado e o sedimento, ressus-

penso em uma solução de cloreto de sÓdio O,lSM. A suspensão 

resultante era centrifugada a 2.000 rpm durante 15 minutos, o 

sobrenadante. descartado, e o sedimento. ressuspenso em solu-

ção de cloreto de sÓdio O,lSM. Esta suspensão era em seguida 
o ~ autoclavada a 120 C durante 15 minutos e apos o resfriamento 

era centrifugada e o sedimento, ressuspenso em 110 ml de clore 

to de sódio O,lSM esterilizada. A suspensão assim preparada 

era estocada a 4° c. 

6. Caldo selenito-novobiocina 

A 1.000 ml de água destilada eram adicionados23 

g do meio desidratado "Selenite Broth" (Difco) e a mistura. a

quecida sob agitação frequente, até a completa dissolução do 

meio, tomando-se o cuidado de não atingir a temperatura de ebu 

lição. O meio não pÔde ser superaquecido. A seguir, adicionava 
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-se 0.04 g/litro do antibiÓtico novobiocina cálcica. O meio e

ra distribuÍdo. assepticamente. em volumes de 100 ml em frascos 

com capacidade de 250 ml. previamente esterilizados e tampona

dos e mantido à temperatura ambiente. 

7. Meio de Rappaport-tetrationato modificado por Hofer (lê mo

dificação) 

Este meio era constituído da mistura de cinco so 

luções. a saber: 

Solução A: meio básico 

Bacto triptona. 

Cloreto de sódio p.a. 

Fosfato monopotássico (KH
2

Po 4 ) 

Água destilada. 

p.a. 

s.o g 

a.o g 

1.6 g 

• 1.000 ml 

pH final após esterilização: s.s-s.a. 

Os ingredientes sólidos eram adicionados a 

1.000 ml de água destilada fria e dissolvidos por aquecimento. 

evitando-se que o lÍquido atingisse a temperatura de ebulição. 

O meio era distribuÍdo em volumes de 100 ml em frascos de 250 

ml e. a seguir. autoclavado a 121° c. durante 15 minutos. 

Solução B: solução aquosa de cloreto de magnésio a 40%. esteri 
o lizada em vapor fluente ou banho-maria a 100 c. durante 30 mi 

nutos. 

Solução C: solução aquosa de verde malaquita a 0.4%. esterili

zada em vapor fluente ou banho-maria a 100° c. durante 30 minu 

tos. 

Solução 0: solução aquosa de tiossulfato de sÓdio a 20%. este

rilizada em vapor fluente ou banho-maria a 100° c. durante 30 

minutos. 

Solução E: 

Iodo •• 

Iodeto de potássio (KI) p.a. 

s.o g 

a.o g 

Estes ingredientes eram dissolvidos em 40 ml de 
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agua destilada e guardados em frasco âmbar protegido da luz. 

Preparação do meio final 

O meio final era preparado nomomento de ser usa

do, adicionando-se, assepticamente, a cada 100 ml do meio bási 

co, as demais soluções nos seguintes volumes: 

Solução B (cloreto de magnésio a 40%) "lO ml 

Solução c (verde mal aqui ta a o. 4%) •.•••• 3 ml 

Solução o (tiossulfato de sódio a 20%) •• 10 ml 

Solução E ( iodo-iodet a da) •••••.••••••••• 2 ml 

8. ~gar sulfito de bismuto (WILSON & BLAIR 110 , 1972) 

A 1.000 ml de água destilada, eram adicionados 

52 g do meio desidratado "Bismuth Sulfite Agar" (Oifco), dei-

xando-se a mistura em repouso durante, aproximadamente, 15 mi

nutos. A seguir, o meio era aquecido, sob agitação frequente , 

até completa fusão do agar, tomando-se o cuidado de nao ser a

tingida a temperatura de ebulição. Realizava-se, em seguida, a 

distribuição do meio em volumes de, aproximadamente, 12 ml em 

placas de Petri de 15 X 100 mm. As placas eram usadas no 

mesmo dia do seu preparo. 

9. ~gar xilose-lisina desoxicolato (XLO) 

A 1.000 ml de água destilada, eram adicionados 

57,0 g do meio desidratado "XLO Agar" (Oifco), deixando-se em 

repouso durante, aproximadamente, 15 minutos. A seguir, o meio 

era aquecido, sob agitação frequente, até a sua completa diss~ 

lução. O meio era distribuÍdo em volumes de, aproximadamente , 

12 ml em placas de Petri de 15 X 100 mm. 

10~ ~gar verde brilhante 

A 1.000 ml de água destilada, eram adicionados 

58,0 g do meio desidratado "Brilllant Green Agar" (Oifco), dei

xando-se em repouso durante, aproximadamente, 15 minutos. A se 

guir, o meio era aquecido,sob agitação frequente, até a compl~ 

ta fusão do ágar, tomando-se o cuidado de não ser atingida a 

temperatura de ebulição. O meio era esterilizado em autoclave 

a 121° C, durante 15 minutos e a seguir, distribuÍdo em vol~es 
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de, aproximadamente, 12 ml em placas de Petri de 15 X 100 mm. 

11. Agar tríplice açúcar-ferro (Merck) 

Segundo as especificações do fabricante, eram a 

dicionados a 1.000 ml de água destilada 65,0 g do produto des! 

dratado e a mistura, aquecida até a total dissolução. O pH era 

ajustado a 7,4, sendo o meio, em seguida, distribuído em tu

bos de 12 X 120 mm, em volumes de 5 ml e autoclavado a 121° C 

durante 15 minutos. Após a esterilização, os tubos eram manti

dos em temperatura ambiente em posição inclinada, de forma a 

se ter, após a solidificação, uma coluna de, aproximadamente , 
o 

5 em e uma superfície inclinada. Este meio era conservado a 4 

c. 

12. Agar fenilalanina (EWING 
31 

e cols. , 1957) 

DL-Fenilalanina. 

Extrato de levedo •• 

Cloreto de sódio •• 

Fosfato dissÓdico (Na
2

HPD 4 1. 

Agar. 

2,0 g 

3,0 g 

5,0 g 

1,0 g 

12,0 g 

Estas substâncias eram dissolvidas em 1.000 ml 

de agua destilada e a mistur8, aquecida até a total dissoluçã~ 

O pH era ajustado em 7,3, sendo o meio, a seguir, distribuÍdo 

em volumes de 4ml em tubos de 12 X 120 mm e autoclavado a 121° 

C durante 15 minutos. Após a esterilização, os tubos eram colo 

cados em posição inclinada até solidificação do meio e a s~u~. 

conservados a 4° c. 

~ 12 
13. Meio com ureia (BIER • 1975) 

Peptona. . 1,0 g 

Cloreto de sÓdio. . 5,0 g 

Fosfato monossódico (NaH
2

P0
4

J. 2,0 g 

Glicose. 1,0 g 

Vermelho de fenol a 0,2%. . 6,0 g 

Uréia. 2.0 g 

Estas substâncias, com exceçao da uréia, eram 

dissolvidas em 1.000 ml de água destilada e o pH, ajustado a 

6,8; o meio era dividido em duas porções de 500 ml, autoclava 
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do a 121° c por 15 minutos e, em seguida, resfriado a 45-50°C. 

Posteriormente, a uma das porções de 500 ml de meio, adiciona

vam-se, assepticamente, 25 ml de solução de uréia a 20%, este

rilizada por filtração em filtros Seitz. A outra porção de 500 

ml do meio era utilizada na prova-controle. A seguir, tanto o 

meio de teste como o de controle. eram distribuÍdos em tubos~ 

12 X 120 mm em volumes de 3 ml e, o a seguir, conservados a 4 C. 

32 
14. Caldo lisina (FALKOW .1958) 

Peptona. 5,0 g 

Extrato de levedo. 3,0 g 

Glicose. . 1,0 g 

L-Lisina. 5,0 g 

Púrpura de bromo cresol. . 0,05 g 

Os ingredientes eram dissolvidos, por aquecime~ 

to, em 1.000 ml de água destilada e o pH, ajustado em 6,8. A 

base era divididaem duas porções iguaisJ numa, adicionava-se o 

monocloridrato de alta lisina a 0,5%, enquanto a outra porçao 

era utilizada como controle. O meio era distribuído em tubos 

de 12 X 120 mm, em volumes de 2 ml e autoclavado a 121° C por 

10 minutos. O meio era conservado a 4° C. 

15. Caldo vermelho de fenol com carboidratos (Difco) 

Segundo instruções do fabricante. 16,0 g do pr~ 

duto eram dissolvidos em 1.000 ml de água destilada e o pH. a

justado em 7,0. O meio era, em seguida. dividido em porçoes de 

45 ml e esterilizado a 121° C por 15 minutos. Paralelamente. ~ 

ram preparadas soluções aquosas a 5% dos carboidratos a serem 

utilizados (glicose, lactose, manitol e sacarose). as quais e

ram esterilizadas por filtração. Posteriormente, a cada porçao 

de meio eram adicionados 5 ml da solução de carboidrato corres 

pendente e a mistura. distribuifda em volumes de 5 ml em tubos 
o de 12 X 120 mm. Estes meios eram conservados em geladeira a 4 C. 

Os tubos correspondentes à glicose continham tubo invertido. 

16. Caldo malonato (Difco) 

De acordo com as indicações do fabricante. 8,0g 

do meio desidratado eram dissolvidos. por aquecimento. em 1.000 
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ml de agua destilada, sendo o pH da mistura ajustado em 6,7. O 

meio, assim preparado, era distribufdn em volumes de 2 ml emtu 

bos de 12 X 120 mm, esterilizado a 121° C por 15 minutos e a

pos o seu resfriamento, conservado a 4° C. 

17. Agar citrato de Simmons (Merck) 

De acordo com as indicações do fabricante. 22 g 

do produto desidratado eram adicionados a 1.000 ml de agua des 

tilada e a mistura, aquecida até completa dissolução. Após a-

justar o pH em 7,0, o meio era distribufdo em volumes de 3 ml 

em tubos de 12 X 120 mm e esterilizado em autoclave a 121° c 
por 15 minutos. ApÓs a esterilização. os tubos eram mantidos a 

temperatura ambiente e em posição inclinada até a solidific~ão 
o do ágar. Em seguida, este era mantido em geladeira a 4 C. 

107 18. Agua peptonada (THATCHER & CLARK ,1973) 

Cloreto de sÓdio •• 

Peptona. 

5,0 g 

10,0 g 

Estes componentes eram dissolvidos em 1.000 ml 

de água destilada, sendo o pH, a seguir, ajustado em 7,2. O 

meio era distribufdo em tubos de 16 X 160 mm em volumes de 10 

ml,autoclavado a 121° C por 15 minutos e, em seguida, era man

tido à temperatura ambiente. 

12 19. Agar motilidade (BIER ,1975) 

Peptona. 10,0 g 

Extrato de carne . 3,0 g 

Cloreto de sódio. 5,0 g 

Gelatina. 80,0 g 

Agar. 4,0 g 

Estas substâncias eram adicionadas a 1.000 ml 

de água destilada e a mistura, aquecida até a sua total disso

lução. Após ajustar o pH em 7,4, o meio era distribufdo e este 
o - -rilizado a 121 C durante 15 minutos. Apos a esterilizaçao. os 

tubos eram mantidos em posição vertical até a solidificação do 

agar. Posteriormente, este meio era conservado em geladeira a 

4° c. 
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20. Meio RCA ("Reinforced Clostridia Agar") (Difco) 

Segundo as especificações do fabricante, 38,0 g 

do produto desidratado eram dissolvidos, por aquecimento, em 

1.000 ml de água destilada. O pH era ajustado em 6,8 e o meio, 

distribuÍdo em volumes de 15 ml em tubos denominados "Roll tube" 

de 14 X 140 mm. Estes tubos, contendo o meio, eram mantidos em 

autoclave a 120° C durante 1 minuto, sendo suas bocas cobertas 

por papel de alumínio, para permitir a saída de ar. Em seguida, 

enquanto ainda quente, o meio era injetado com co 2 e os tubos, 

tampados com rolhas de borracha. Logo a seguir, os tubos eram 

colocados em uma prensa que evitava a saída das rolhas pela pr~ 

são do gás aquecido e se procedia à autoclavagem por 15 minutos 

a 121° C. Após a esterilização, os tubos eram mantidos em banho 

-maria fervente para que o meio permanecesse l&quido. Em segui

da, realizava-se a Última etapa da sua preparaçao, que compres~ 

dia o depósito do meio nas paredes do tubo, formando uma camada 

fina uniforme. Isto se realizava através do uso de um rotor ~UT 

TER e cols} 02 ,197S) com capacidadepara produzir 1.725 rpm. 

Cada tubo levava aproximadamente 10 minutos nes

te aparelho para que se completasse a solidificação do meio em 

suas paredes. Antes de ser colocado no rotor, cada tubo era adi 

cionado de 0,1 ml de vitamina K sob fluxo de co 2 • Este 

assim preparado, era conservado à temperatura ambiente. 

- ( 13 ) 21. Emulsao de gema de ovo BILLING & LUCKHURST ,1957 

meio, 

Eram utilizados ovos de galinha, lavados com a

gua e sabão e enxaguados sm água corrente. Estes ovos eram imer 

sos em álcool etílico a 70% durante 2 horas, com a finalidadede 

desinfetar a superfície da casca. Em seguida, os ovos eram reti 

rados da solução alcoólica, flambados, abertos assepticamente , 

e as suas gemas coletadas em proveta graduada esterilizada. Po~ 

teriormente, era adicionado igual volume de solução de cloreto 

de sÓdio a 0,85%, esterilizada. 

Esta emulsão era transferida para um frasco Er-
' lemeyer estéril, com pérolas de vidro, onde se procedia a homo-

geneização da emulsão, por meio de suave movimento rotatório 

Esta emulsão era mantida a 4° C. 

22. Agar gema de ovo de McClung & Toabe (THATCHER & CLARK 
107 

1973) 
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Proteose peptona. 40,0 g 

Fosfato dissÓdico (Na
2

HP0
4

.7H2 0l. s.o g 

Fosfato monopotássico (KH
2

Po 4 J. 1,0 g 

Cloreto de sódio. 2,0 g 

Sulfato de magnésio. 0,1 g 

Glicose. 25,0 g 

Agar. 25,0 g 

Todas estas substâncias eram adicionadas a 1.000 

ml de água destilada e a mistura, aquecida até a dissolução co~ 

pleta. A seguir, o pH era ajustado em 7,6 e o meio, esteriliz~ 

do em autoclave a 121° C durante 15 minutos. Este meio básico 
o era conservado a 4 c. 

No momento de ser usado, o meio era fundido,res 

friado até atingir a temperatura de 50° C e a cada 90 ml de 

meio básico, eram adicionados lO ml de emulsão de gema de ovo. 

Em seguida, procedia-se à homogeneização do meio e a sua dis

tribuição em volumes de 15 ml em placas de Petri estéreis. A-
o 

pós a solidificação de ágar, as placas eram mantidas a 4 C. 

107 
23. Agar sangue de coelho a 5% (THATCHER & CLARK ,1973) 

Extrato de carne. 

Peptona. 

Cloreto de sódio •• 

Agar. 

3,0 g 

5,0 g 

8,0 g 

15,0 g 

Estes ingredientes eram adicionados a 500 ml de 

agua destilada e a mistura, aquecida até sua completa dissolu

çao. Em seguida, apos ter sido o seu pH ajustado em 7,3, o mei 

o era esterilizado em autoclave a 121° C durante 15 minutos. A 

pos a esterilização, o meio era resfriado a 50° C e adicionado 

sangue citratado de coelho. na proporção de 5ml por 95 ml de 

meio básico. A seguir, procedia-se à homogeneização do meio,m~ 

diante agitação leve, e a sua distribuição, em volumes de 15 

ml em placas de Petri esterilizadas. ApÓs a solidificação do 

agar, o as placas eram mantidas em geladeira a 4 C. 

24. Meio de tioglicolato pré-reduzido (Oifco) 

Oe acordo com as especificações do fabricante , 

25,7 g do produto desidratado eram adicionados a 1.000 ml de a 
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gua destilada e a mistura, aquecida até a sua completa dissol~ 

ção. A seguir, o pH era ajustado em 7,0 e o meio, assim prepa

rado, era distribuÍdo em tubos especiais para anaerobiose, me

dindo 14 X 140 mm e contendo carbonato de cálcio em quantidada 

suficiente para cobrir o fundo do tubo. Os tubos eram tampados 

com papel de alumínio e, em seguida, mantidos a 120° C durante 

1 minuto. Após este processo, era injetado co 2 nos tubos com 

meio ainda quente, os quais eram,a seguir, tampados com rolha 

de borracha. 

Estes tubos eram colocados em uma prensa, a fim 

de se evitar a safda das rolhas pela pressão do gás aquecido e 
o autoclavados a 121 C por 15 minutos. Este meio era conserva-

do a 4° C. 

56 25. Agar nitrato motilidade (ICMSF ,1978) 

Agar. . . 
Galactose •• 

Nitrato de potássio. 

Peptona. 

Extrato de carne. 

Glicerol •• 

Estas substãncias eram adicionadas a 1.000 

3,0 g 

5,0 g 

1,0 g 

5.0 g 

3,0 g 

5,0 g 

ml 

de água destilada e a mistura, aquecida até dissolução total. 

O meio era distribuÍdo em tubos de 16 X 160 mm, esterilizados 
o em autoclave a 121 C por 15 minutos e apos o seu resfriamento, 

conservado em geladeira a 4° C. 

56 
26. Lactose-Gelatina (ICMSF ,1978) 

Lactose. 

Fosfato dissódico (Na 2 ~P0 4 J. 

Triptose. 

Extrato de levedo •• 

Vermelho de fenol (sol. 1%). 

Gelatina. 

Estes ingredientes, com exceçao da 

10,0 g 

5,0 g 

15,0 g 

10,0 g 

5 ml 

120,0 g 

gelatina e 

do vermelho de fenol, eram dissolvidos, por aquecimento, em 

1.000 ml de água destilada. Em seguida, procedia-se ã adição da 

gelatina e a mistura era aquecida até a dissolução completa.Ao 

ser retirado do fogo, era adicionado o vermelho de fenol e o 
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pH~ ajustado em 7,5. O meio, assim preparado, era distribuÍdo 

em volumes de 6 ml em tubos de 16 X 160 mm, autoclavado a 121° 

C por 15 minutos e, apos o seu resfriamento, mantido em gelaoo! 

ra a 4° C. 
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