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INTRODUÇÃO: 

A Salmonelose é reconhecidamente uma das principais Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) 

em escala global (BARANCELLI; MARTIN; PORTO, 2012; BRASIL, 2021).  

Dados da literatura estimam que os casos globais de salmonelose excedem 90 milhões de 

ocorrências anualmente. Destaca-se que sua incidência se dá predominantemente pela ingestão de 

alimentos contaminados (VAJDA et al., 2021). Os principais alimentos veiculadores de Salmonella, 

frequentemente envolvidos em surtos alimentares, são carnes de aves, suínos, bovinos e pescados, ovos, 

alimentos à base de ovos, produtos lácteos, vegetais frescos e alimentos com baixa atividade de água (aw) 

(CARNEIRO; COSTA, 2020; CDC, 2022).  

Levando em consideração a prevalência de Salmonella na cadeia alimentícia, a alternativa ao uso de 

antimicrobianos contribui eficientemente para a manutenção da integridade sanitária das produções 

agropecuárias, porém, paralelamente também tem favorecido a seleção de microrganismos com maior 

resistência a esse tipo de substância (ORTEGA et al., 2016; DIAN et al., 2020). Dessarte, gradativamente 

tem-se o desenvolvimento dos chamados microrganismos multirresistentes (MDR). Levando em 

consideração o fenômeno de proteção cruzada e que a resistência não seja apenas aos antimicrobianos, mas 

também a processos tecnológicos tradicionais, tais como o tratamento ácido, cepas MDR podem tornar-se 

um considerável desafio às indústrias de alimentos (DOMÉNECH et al., 2015; ULTRARACHKIJ et al., 2016).  

Estudos sobre a correlação entre multirresistência a antimicrobianos e a proteção cruzada frente aos 

principais processos tecnológicos utilizados pela indústria alimentícia ainda não foram conclusivos. Portanto, 

novas pesquisas são necessárias para a melhor compreensão desse emergente cenário de saúde pública 

mundial. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento de cepas de Salmonella 

spp. multirresistentes a antimicrobianos (MDR), frente ao tratamento ácido. 
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METODOLOGIA: 

ORIGEM DOS ISOLADOS 

Os experimentos foram realizados utilizando-se dez (10) cepas de Salmonella MDR (8, 41, 89, 104, 

725, 1122, 1139, B54, B107, B110), isoladas entre os anos de 2005 e 2019 (NÓBREGA, 2016; BRENEVIDES, 

2019). As cepas foram armazenadas em biofreezer a -75 ºC, em Caldo Tripticase de Soja (TSB) 

suplementado com 3,5% de glicerol (v/v), localizado no Laboratório de Higiene e Legislação da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Para reativação das cepas, 

pérolas de vidro foram transferidas para tubos contendo 5 mL de caldo Brain Heart Infusion (BHI), incubados 

a 37 ºC por 20h. Após este período, as cepas foram estriadas em Ágar Tripticase de Soja (TSA) inclinado, 

incubados a 37 ºC por 20h e posteriormente armazenados sob refrigeração (4 ºC) até o momento de uso. 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS CEPAS BACTERIANAS 

 A Tabela 1 apresenta os dados referentes às cepas utilizadas, sorotipo, fonte e resistência a classes 

de antimicrobianos de cada cepa utilizada na presente pesquisa. 
 

 

Cepa 
 

Sorotipo 
 

Fonte de isolamento 
 

Perfil de resistência à antimicrobianos 
 

8 
 

Mbandaka 
 

Humano (fezes) 
Penicilinas, Cefalosporinas, Anfenicois, 

Aminoglicosídeos e Tetraciclinas 

41 Saint Paul Frango de corte Penicilinas, Lincosamidas, Cefalosporinas 
 

89 
 

Saint Paul 
 

Frango de corte 
Penicilinas, Quinolonas, Lincosamidas, 

Cefalosporinas 

104 Saint Paul Frango de Corte Penicilinas, Lincosamidas, Cefalosporinas 
 

725 
 

4,[5],12:i:- 
 

Humano (fezes) 
Penicilinas, Quinolonas, Anfenicois, Cefalospirinas, 

Aminoglicosideos, Sulfonamida e Tetraciclinas 
 

1122 
 

Saint Paul 
 

Aves poedeiras 
Penicilina, Quinolonas, Aminoglicosídeos, 

Tetraciclinas 
 

1139 
 

Typhimurium 
 

Humano (fezes) 
Penicilinas, Cefalosporinas, Anfenicois, 

Aminoglicosídeos e Tetraciclinas 

B54 S. Heidelberg Frango de corte Penicilina, Tetraciclina, Cefalosporina e Monobactam 

B107 S. Heidelberg Frango de corte Penicilina, Tetraciclina, Cefalosporina e Monobactam 

B110 S. Heidelberg Frango de corte Penicilina, Tetraciclina, Cefalosporina e Monobactam 
 

Tabela 1 – Informações de sorotipo, fonte de isolamento e resistências a classes de antimicrobianos referentes às cepas de 

Salmonella MDR utilizadas no estudo (NÓBREGA, 2016; BRENEVIDES, 2019). 

 

PREPARO DE INÓCULO 

As cepas mantidas sob refrigeração foram inoculadas em 5 mL de TSB (Difco) a 37°C por 20 h. 

Posteriormente, foram realizadas estrias de isolamento em superfície de placas de TSA (Difco) e incubadas 

conforme descrito anteriormente. Após incubação, as colônias foram transferidas para 5 mL de solução 

salina 0,85% e homogeneizadas em vórtex. O inóculo foi padronizado utilizando a escala de 0,5 de 

McFarland, que corresponde a aproximadamente 108 UFC/mL (Densimat, bioMérieux, Itália). O número de 

células na suspensão foi determinado por diluições decimais seriadas, seguido de plaqueamento em 

superfície em TSA (Difco), com incubação a 37 ºC por 24 h.  

 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À ACIDEZ  

 Para a avaliação da resistência à acidez, utilizou-se TSB com valores de pH 7,2 (controle), 3,5 e 3,0. 

Os meios foram acidificados com ácido clorídrico (HCl) 10% e os valores aferidos com o uso de pHmetro, 
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metodologia adaptada de LIANOU e KOUTSOUMANIS (2013). Em cada tubo contendo os meios com pH 

ajustado, foram inoculados 4 mL da suspensão de Salmonella (106 UFC/mL) em solução tampão fosfato-

salino (PBS). Os tubos inoculados foram incubados por 0, 2, 4, 6 e 8h a 37 ºC. 

 

CONTAGEM DE COLÔNIAS DE Salmonella 

 Foram realizadas diluições seriadas e plaqueamento por micro-gotas em TSA, após cada intervalo de 

tempo definido (0, 2, 4, 6 e 8 h), com posterior incubação a 37 ºC por 24 h, para determinação da contagem 

de Salmonella. Os resultados foram expressos em log10 de Unidade Formadora de Colônia por mililitro (log 

UFC/mL). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados de contagem de Salmonella foram submetidos ao teste de Tukey, para determinação de 

diferença entre os crescimentos em pH controle (7,2) e os tratamentos ácidos (3,5 e 3,0) com valores de 

probabilidade (p < 0,05), usando o software Statística 10.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 As Figuras 1, 2 e 3 ilustram o comportamento de crescimento das cepas de Salmonella nos três 

valores de pH avaliados (7,2, 3,5 e 3,0). 

 

Figura 1 – Cinética de crescimento de Salmonella MDR nas condições controle (pH 7,2). 

 

 No pH 7,2 (controle), todas as cepas avaliadas demostraram comportamento de crescimento similar, 

com incremento de aproximadamente um ciclo logarítmico a cada duas horas, e não apresentaram diferença 

significativa entre si (p > 0,05) (Figura 1). O gênero Salmonella é caracterizado por sua capacidade de 

proliferação em ambientes de pH entre 3,8 e 9,5, com valores ótimos na faixa neutra (entre 7,0 e 7,5) 

(LANTMANN et al., 2022), sendo, portanto, esperada a semelhança de crescimento para as diferentes cepas 

nos parâmetros de controle. 
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Figura 2 – Cinética de crescimento de Salmonella MDR frente a tratamento ácido (pH 3,5). 

 

 No tratamento ácido com pH igual a 3,5, ao contrário do que ocorreu para a faixa neutra, observou-

se uma pequena redução nas populações bacterianas. Mesmo fora da faixa de crescimento, todas as cepas 

reduziram apenas 1 ciclo logarítmico ao longo de todo o período de análise. Não houve diferença significativa 

(p > 0,05) entre as cepas e entre os diferentes tempos de exposição ao pH 3,5  (Figura 2). 

 

 

Figura 3 – Cinética de crescimento de Salmonella MDR frente a tratamento ácido (pH 3,0). Limite de detecção (1 log UFC/mL) 

(----). 

                 Quando submetidas ao pH 3,0, todas as cepas foram reduzidas abaixo do limite de detecção em até 

4 h (1 log UFC/ mL) (Figura 3). Embora o pH 3,0 seja considerado letal a muitos microrganismos (GUAN; LIU, 

2020), as cepas 725, 89, 41, 104, B107 e B110 resistiram ao estresse ácido por 4 h. As cepas 725, 89, 41, 

104, B107 e B110 apresentaram maior resistência que 1139, 1122, 08 e B54 (p < 0,05). Dentre as cepas com 

maior resistência estão um isolado de fezes humanas e cinco de frango de corte. Não foi possível estabelecer 

uma relação entre sorotipo ou perfil de resistência a antibiótico e resistência ao estresse ácido.  

            A tolerância a acidez (ATR) é a habilidade que algumas bactérias apresentam de sobreviver a 

condições estressantes, seguida de uma adaptação no meio ácido. Uma grande quantidade de energia deve 

ser consumida para manter a homeostase, isso restringe severamente o crescimento e o metabolismo 
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microbiano, como observado no presente trabalho para o pH 3,5 (YE et al., 2019). No entanto, à medida que 

o ácido atinge uma certa concentração, o pH interno diminui drasticamente e a homeostase do pH é 

destruída. Isso resulta em danos nas proteínas e no DNA, provocando a lise bacteriana, fenômeno que pode 

ter ocorrido no pH 3,0. Guan e Liu (2020) afirmam que essa capacidade de sobrevivência pode ter sido dada 

por uma variedade de mecanismos de resistência, através da manutenção da homeostase do pH, integridade 

e fluidez da membrana celular, regulação metabólica e reparo de macromoléculas. 

          Dessa forma, os resultados indicam que, embora a resistência a acidez pareça não estar diretamente 

relacionada com a origem dos isolados e o perfil de resistência antimicrobiana, as cepas MDR apresentaram 

perfil de desenvolvimento de tolerância a acidez, o que configura um sério problema para o desenvolvimento 

de proteção cruzada a outros fatores presentes na indústria de alimentos (YE et al. 2019). 

CONCLUSÕES: 

 Em comparação ao parâmetro de controle em pH neutro, os tratamentos ácidos em pH 3,5 e 3,0 

apresentaram, respectivamente, efeitos bacteriostático e bactericida nas cepas de Salmonella MDR 

analisadas. Os resultados indicaram que a resistência a acidez não está diretamente relacionada com a 

origem dos isolados e o perfil de resistência antimicrobiana. Isto não descarta a influência da resistência a 

antimicrobianos, sendo necessários estudos que comparem a resistência ácida entre cepas sensíveis e 

resistentes, além de avaliar os mecanismos envolvidos na proteção cruzada adquirida pós estresse. 
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