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Salmonella – Implicações e causas na
cadeia produtiva de aves



Implicações



Patógeno de maior relevância para 
saúde pública.

Patógeno de maior relevância
relacionado ao consumo

de produtos avícolas.



Importância
para Saúde
Pública
Humano
Social
Ocupacional



1. São reconhecidas atualmente mais de 2.620 sorovares de Salmonella

2. Aproximadamente 300 já foram isoladas em aves e produtos avícolas

3. Aproximadamente 50 sorovares são comumente isolados em

produtos avícolas

4. Os sorovares de maior relavância para saúde pública globalmente são

S. Enteritidis e S. Typhimurium

5. Não se aplica o conceito de zero tolerância



Classificação clínica

Salmonella

Tíficas

Espécie 
específica

Gallinarum

Tifo aviário

Pullorum

Pulorose

Paratíficas

Zoonótica

Multiespécie

Salmonelose



Premissas
básicas





Não existe geração 

espontânea de Salmonella

no abatedouro





Analogia da “escada” & efeito acumulativo

A CADA INTERVENÇÃO SEQUENCIAL NOS 
ELO DA CADEIA E MESMO NA 

DIFERENTES ETAPAS DE OPERAÇÕES DO 
ABATE E PROCESSAMENTO, SUBIMOS 

(CONTAMINAÇÃO CRUZADA) OU 
DESCEMOS (REDUÇÃO DO NÚMERO DE 

BACTÉRIAS OU INIBIÇÃO DO 
CRESCIMENTO) UM DEGRAU DA ESCADA 

CADA DEGRAU REPRESENTA UM % A 
MAIS OU A MENOS DO NÍVEL DE 

CONTAMINAÇÃO POR SALMONELLA 
POTENCIALMENTE PRESENTE

QUANTO MAIOR A CONTAMINAÇÃO 
INICIAL MAIOR O NÚMERO DE DEGRAUS 

QUE PRECISAMOS DESCER PARA CHEGAR 
AO “ANDAR TÉRREO” (ABAIXO DO NÍVEL 

DE DETECÇÃO EM MÉTODOS ANALÍTICOS 
OFICIAIS DE ACORDO COM A 

AMOSTRAGEM)

CHEGAR AO “MEZANINO” (<2 LOG)  JÁ 
AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE A 

PROBABILIDADE DE UM RESULTADO 
SIMILAR AO “ANDAR TÉRREO” E REDUZ O 

RISCO QUE UM PRODUTO 
POTENCIALMENTE CONTAMINADO SEJA 

CAPAZ DE CAUSAR UM PROBLEMA DE 
SAÚDE PARA O CONSUMIDOR  



Diretrizes
internacionais



Diretrizes da OIE



Diretrizes do 
Codex Alimentarius



Prevenção e Controle

Medidas baseadas em boas 

práticas

Medidas Baseadas em perigo

Medidas baseadas em risco



Prevenção e Controle

Medidas baseadas em boas 

práticas: PPHO, biosseguridade, 

controle de pragas



Prevenção e Controle

Medidas Baseadas em perigo: 

HACCP (PCC temperatura da 

carcaça na saída do chiller)



Prevenção e Controle
Medidas Baseadas em risco: 

canalização de lotes positivos ou com 
histórico de positividade 
(rastreabilidade e conhecimento das 
causas e medidas eficientes de 
mitigação de riscos)



Dimensionamento 
do desafio

• Status dos lotes 

• Condições de pré-abate (jejum, overnight e 
distâncias)

• Curva de tendência

• Aspectos estruturais e operacionais do abatedouro -
diagnóstico

• Capacidade de planejamento de canalização 
baseada em risco



Uso de 
métricas de 

risco



Avaliação de desempenho da 
cadeia é medida no abatedouro!



Estratégia de 

mitigação de 

risco sobre o 

efeito



Limitação do uso de 
descontaminantes
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1 0 .075

3 0.48 .21

9 0.95 .50

30 1.48 .90

39 1.59 .95

99,4% surtos de 

Salmonelose humana 

Straver, 2007

Nível de contaminação



Causas



Estratégia de 

mitigação de 

risco sobre a 

causa





Fabrício Delgado, 2019.





Transmissão 

horizontal 

vertical 

(disseminação 

exponencial)

Persistência no 

ambiente e 

adaptabilidade 

ao organismo 

das aves

Intracelular

facultativo



Medidas 

de 

mitigação 

de riscos

Intervalo entre lotes 

Procedimentos no vazio sanitário (limpeza e desinfecção)

Fermentação e alcalinização de cama

Controle de pragas: cascudinho, moscas, roedores e aves silvestres

Qualidade da água

Uso de biocidas validados

Controle de composteiras

Rações peletizadas / tratamento químico

Uso de aditivos em ração (ácidos, probióticos, prebióticos, posbióticos, 
moduladores imunológicos) e vacinas

Acidificação da água no pré-abate

Canalização de lotes positivos



Contaminação
externa da ave

Penas e pele contaminadas por 
fezes – reduzir sujidades por 
remoção mecânica antes da 
evisceração



Contaminação
interna da 

carcaça

Extravasamento de conteúdo
do TGI (repleto ou friável) –
prevenir rompimento



Contaminação cruzada 
via ambiente

Biofilmes – falha na higienização 

Aerossol – pressão excessiva

Água – tanque de escalda e chiller

Pessoas – excesso de manipulação

Salmonella se multiplica em 
temperatura superior a 70 C!



Dinâmica de adesão na superfície
de carcaças: Tempo dependente

Etapa Mecanismo de 
ação

Prevenção

Retenção Filme aquoso Lavagem/rinsagem

Captura Retenção no interior de 
estruturas superfíciais

Lavagem vigorosa e 
prolongada

Adsorção Ligação reversível por 
forças físico-químicas

Alta pressão ou corte

Adesão Adesão  irreversível 
física com organelas e 
polímeros

Remoção da estrutura 
da superfície



Tríade de premissas para mitigação de risco no 
abatedouro

Origem do lote
negative & baixo

nível inicial

Higienização 
eficiente

Capacidade 
nominal do 

processo



Controle e 
estabilidade 
do processo

Programas de qualidade: GMP, 
HACCP, PPHO

Validação de processos críticos

Água: vazão, qualidade, frio

Cultura de qualidade & pessoas



Gestão
integrada





Mapeamento 

da cadeia

Nível de contaminação

Taxa de infecção intra-lote

Efeito acumulativo

Contaminação cruzada

Reversão de status no transporte

Efeito de medidas de mitigação de risco

Estabilidade do processo

Gestão de desvios e anomalias

Interpretação dos resultados e curvas de tendência



Consistência de resultados

e planos de amostragem



Caracterização do 

patógeno
 Sorovares circulantes
 Nichos ecológicos
 Resistência a biocidas
 Perfil de resistência a antibióticos
 Fatores de virulência
 Subtipagem/genotipagem
 Genes de resistência e ilhas de 

patogenicidade



Procedimentos
Processos
Estruturas



Programas de Qualidade



Rotas de transmissão

e rastreabilidade











Conclusões



Salmonella é um indicador da 
eficiência e qualidade dos 
programas de biosseguridade e 
qualidade da cadeia produtiva



A eficiência de um programa
de controle demanda uma
gestão integrada da cadeia
onde todos entendem seu
papel e potencial de 
contribuição.
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