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• Afeta todas as espécies de 

animais são suscetíveis

• Componente frequente da 

microbiota de animais

• Distribuição mundial
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http://www.madrid.com.br/como-evitar-a-salmonella/

http://foodsafetybrazil.org/surto-por-salmonella-pelo-consumo-de-ovos-crus-ou-mal-cozidos/



As ações de controle precisam ser executadas desde a granja 
até o prato do consumidor. Literalmente!



Reservatório

“Uma doença 
infecciosa pode se 

manter 
unicamente por 

meio de contínuas 
reinfecções... 
transmissão 

contínua, seriada.

Gäumann, 1950

CICLO EPIDEMIOLOGICO GERAL DE 
DOENCAS INFECCIOSAS



Reservatório = todos os animais domésticos e 
selvagens

Porta de saída = Trato digestório inferior

Forma de transmissão = ingestão de alimentos e 
água contaminados (fezes/dose infectante)

Porta de entrada = Trato digestório superior

Suscetíveis = Todos os animais e seres humanos



Ações na granja

BPP e biosseguridade

Ações no processamento

Abate e ou beneficiamento

Ações na manutenção do produto 

Transporte e armazenamento no 
comércio final

Conscientização e educação da população 

Consumo seguro (contaminações cruzadas 
e processamento térmico)
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Dados de 
epidemiologia 
oriundos do 

LANAGRO/DSA

Dados de 
epidemiologia 
oriundos do 

LANAGRO/DIPOA

Dados de 
epidemiologia 
oriundos do 

LANAGRO/DIPOA 
e MS

Dados de 
epidemiologia 

oriundos do MS



Perfil 

epidemiológico 

de DTAs em 

seres humanos 

no Brasil
Fonte Ministério da Saúde









Sistema de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmitidas por Alimentos – VEDTA, do 
Ministério da Saúde. 2017.

Entre 2014 e 2017, ocorrência de 3.433 doentes e 2 óbitos 
registrados. 

Agente 
etiológico 

2014 2015 2016 2017 Total

Salmonella
spp.

1.223 1.032 705 378 3.338

Salmonella
Enteritidis

12 34 3 - 49

Salmonella
Typhi

- - 31 - 31

Salmonella
Typhimurium

15 15

1.235 1.066 739 393 3.433



“As residências continuam 
como o local principal de 

ocorrência dos surtos, com 
38,8% de predominância, 

seguidas dos Restaurantes e 
Padarias (similares) com 

16,1%”

Fonte: https://foodsafetybrazil.org/surtos-alimentares-
no-brasil-dados-atualizados-em-dezembro-de-2016



Principais 

sorovares de 

Salmonella spp. 

listados em 

surtos EUA
Fonte CDC



Data Infectados Sorovar Origem 

17 de outubro 29 pessoas doentes
0 óbitos

Salmonella
Infantis

Frango (cepa resistente)

23 de Outubro 126 pessoas doentes
0 óbitos (Recall)

Salmonella 
Newport 

carne bovina (empresa 
rastreada  JBS Tolleson)

08 de Setembro 44 pessoas doentes 
(Recall)

Salmonella
Enteritidis

Ovos (empresa rastreada 
Gravel Ridge Farms)

29 de agosto 17 pessoas infectadas 
e 8 hospitalizadas

Salmonella 
monofasica

Frango (empresa rastreada 
Kosher)

05 de novembro 164 pessoas 
infectadas
63 hospitalizadas
01 morte

Salmonella
Reading

Peru (varias marcas)

21 de junho ate 07 
de agosto

101 pessoas 
infectadas
25 hospitalizadas

Salmonella
Sandiego

Salada de macarrão 
primavera

14 de junho a 26 de 
setembro

135 pessoas 
infectadas
34 pessoas 
hospitalizadas

Salmonella
Mbandaka

cereal Honey Smacks.



Data Infectados Sorovar Origem 

26 de Julho 77 pessoas infectadas
36 hospitalizadas

Salmonella
Adelaide

melão pré-cortado (Caito
Foods)

Abril ate 14 de 
junho

45 pessoas
11 hospitalizadas

Salmonella
Braenderup

Ovos (Rose Acre Farms)

Maio de 2018 14 pessoas infectadas
03 hospitalizadas

Salmonella 
Typhimurium

coco desidratado (Harvest)

Fevereiro de 2018 94 pessoas 
hospitalizadas
01 morte

Salmonella 
Typhimurium

Salada de frango (lanchonete 
Fareway)

Fonte https://www.cdc.gov/

2007 a 2011. S. Enteritidis foi o mais frequentemente 
isolado, seguido por Typhimurium, Newport, Heidelberg e 
Montevidéu (Andino & Haning, 2015)



Pessoas 
expostas 
1 a 3 dias

Tempo para 
diagnostico
1 a 3 dias

Identificação dos 
sorovares
(fingerprinting)
2 a 10 dias

Informação 
do surto
Site CDC

Identificação 
da  bactéria
0 a 7 dias

Retorno 
medico das 
pessoas 
afetadas
1 a 5 dias

Cronograma para o relato de casos de infecção por Salmonella

2 a 4 
semanas



Quais sorovares

tem circulado 

em carcaças de 

frango no 

Brasil?



Front. Microbiol., 14 March 2017 | https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00299. 
Characteristics of Quinolone Resistance in Salmonella spp. Isolates from the Food Chain in 
Brazil, Pribul et al, 2017

Outros produtos alimentares
Identificação por Kauffmann-White utilizando a aglutinação em lâmina com anti-soros O e 
H preparados no LRNEB / IOC / RJ, amostras de 2009 a 2013.

https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00299


Josinete Barros de Freitas. MAPA Programa Exploratório para pesquisa de Salmonella spp
em carcaça de frangos



Programa Nacional de Controle de Patógenos
(PNCP)

Programa de monitoramento microbiológico e
controle de Salmonella spp. em carcaças de
frangos e perus

2003: monitoramento e controle de
Salmonella spp. em carcaças de frangos e
perus disciplinado pela Instrução Normativa
nº 70, de 6 de outubro de 2003 (Brasil, 2003).

2016: revisão da IN 70 e publicação da
Instrução Normativa nº 20, de 21 de outubro
de 2016 (Brasil, 2016), que determinou o
controle e monitoramento de Salmonella spp.
em toda a cadeia de produção de frangos e
perus,

Disponível em www.agricultura.gov.br/assuntos/ 
inspecao/produtos-animal/publicacoes-dipoa



De um total de 1.922 amostras de supervisão 
analisadas em laboratórios oficiais foi detectado 
presença de Salmonella spp. em 330 (17,17%).

Período: 2016 publicado em 2017.
Número de estabelecimentos: 143 (frangos e 
perus)

Disponível em www.agricultura.gov.br/assuntos/ 
inspecao/produtos-animal/publicacoes-dipoa

Amostras de 143 estabelecimentos de frangos e 
perus ano 2016.

Total de positivas para Salmonella spp. Amostras negativas

- 1.592 (83%)

+ 330 (17%)



Disponível em http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos-publicacoes-dipoa/entenda-
melhor-salmonela-em-carne-de 

frango/@@download/file/Nota%20t%C3%A9cnica%20Salmonella%20CRISC%2012.03.2018.pdf.

Nota técnica MAPA (2018) – “Os dados preliminares da verificação 
oficial do programa de monitoramento de Salmonella spp. nos 
estabelecimentos de abate de aves no ano de 2017 indicaram 16,99%
(254/1.495) de positividade nas amostras de carcaça de aves 
analisadas para a presença de Salmonella spp. no país”

Os sorovares predominantes são 
1. Salmonella Heidelberg (56%),
2. Salmonella Minnesota (19%) e 
3. Salmonella Saintpaul (7%).

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos-publicacoes-dipoa/entenda-melhor-salmonela-em-carne-de-frango/@@download/file/Nota t%C3%A9cnica Salmonella CRISC 12.03.2018.pdf


Quais sorovares

tem sido 

detectados em 

produtos 

exportados?





Ano Sorovar encontrado com maior frequência
(carne e ovos)

Países de origem da 
amostra

2016 
(2015)

1. Salmonella Enteritidis
2. Salmonella Typhimurium
3. Salmonella Typhimurium

monofásica

França, Holanda, Alemanha, 
Itália, Espanha, Bélgica, 
Hungria e Lituânia

2017*
(2016)

1. Salmonella Enteritidis
2. Salmonella Typhimurium
3. Salmonella Infantis
4. Salmonella Typhimurium

monofásica
5. Salmonella Derby

Bélgica, Holanda, França, 
Alemanha, Espanha, 
Hungria Lituânia, Itália e 
Espanha

* 2017 Brasil com 320 notificações Salmonella spp.

Fonte - The Rapid Alert System  for Food and Feed,  2017 Annual Report (RASFF)



Segundo o relatório EFSA (Autoridade 
Europeia para a Segurança Alimentar) 2016, os 
três sorovares mais comuns isolados em 
frango são:

1.S. Infantis (33,6%), 
2.S. Enteritidis (15,8%) e 
3.S. Mbandaka (6,7%).



As cepas Enteritidis, Typhimurium e Mbandaka
apresentaram maior persistência (mais de um ano) do 

que Seftenberg, mas a maioria dos autores concorda que 
S. Seftenberg é a mais tolerante à dessecação, 

sobrevivendo à exposição a detergentes e desinfetantes 
por até 30 meses

T. B. Pedersen, J. E. Olsen, and M. Bisgaard, “Persistence of Salmonella Senftenberg in poultry
production environments and investigation of its resistance to desiccation,” Avian Pathology, 
vol. 37, no. 4, pp. 421–427, 2008.



Microbiological Research. Volume 206, Pages 60-73. A comprehensive review of non-
enterica subspecies of Salmonella entérica. Lamas, et al., 2018

Múltiplas 
fontes de 
infecção 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09445013
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09445013/206/supp/C
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Acta Tropica. Volume 158, June 2016, Pages 6-12 Wild fauna as a carrier of Salmonella in 
Reunion Island: Impact on pig farms. Tessier et al., 2016

1. Alta prevalência de 
Salmonella em 
roedores e baratas.

2. Alta prevalência de S. 
monofasica e S. 
Typhimurium na 
fauna silvestre.

3. isolamento de 
Salmonella em aves 
marinhas tropicais.

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0001706X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0001706X/158/supp/C


Caitlin Cooper, Sean C. Moore, Robert J. Moore, P. Scott Chandry & Narelle
Fegan (2018) Salmonella enterica subsp. salamae serovar Sofia, a prevalent serovar in 
Australian broiler chickens, is also capable of transient colonisation in layers, British Poultry
Science, 59:3, 270-277, DOI: 10.1080/00071668.2018.1447083

Salmonella enterica subsp. 
Salamae sorovar Sofia (S. Sofia) é 
uma cepa prevalente de 
Salmonella em frangos de corte 
australianos

https://doi.org/10.1080/00071668.2018.1447083


1- Indivíduos suscetíveis

2- Fontes de contaminação (água, alimentos, 

equipamentos, veículos, pessoas)

3- manejo estressor (animais portadores)

4- Desinformação acerca da epidemiologia 

dos sorovares - fator limitante para 

estratégias de prevenção 



Variáveis a serem consideradas nos estudos 

epidemiológicos

- Origem da amostra (Ave e idade)

- Tipo de amostra 

- Suabe de cloaca

- Caixa de transporte

- Fragmentos de órgãos 

- Bebedouro, comedouro

- Suabe de arrasto

- Método de detecção



Variação 
genômica de 
S. Typhimurium

Variabilidade 
genética dentro 
de mesmo grupo 
de sorovar

Priscilla Branchu, Matt Bawn, Robert A. Kingsley. Genome Variation and Molecular 
Epidemiology of Salmonella entericaSerovar Typhimurium Pathovariants. Infection and
Immunity, August 2018 Volume 86 Issue 8. DOI: 10.1128/IAI.00079-18



Os sorovares de Salmonella são microrganismos 
resilientes com um sistema genômico complexo que 

torna o organismo capaz de reagir a diferentes 
condições ambientais adversas na granja, durante 

o processamento e no trato gastrointestinal.

A. Andino and I. Hanning, “Salmonella enterica: Survival, Colonization, and Virulence 
Differences among Serovars,” The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 
520179, 16 pages, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/520179.

https://doi.org/10.1155/2015/520179


Controle efetivo 

A. Andino and I. Hanning, “Salmonella enterica: Survival, Colonization, and Virulence 
Differences among Serovars,” The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 
520179, 16 pages, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/520179.

Com melhor compreensão 
sobre a especificidade do 

sorovar, métodos de 
mitigação podem ser 
implementados para 
controlar Salmonella

https://doi.org/10.1155/2015/520179


1) Identificar e estudar o agente responsável
2) Encontrar a fonte de infecção
3) Formular recomendações para impedir a 

transmissão

Os principais objetivos de uma investigação 
epidemiológica são:

Braga & Werneck, 2011

Atuação CONJUNTA E 
INTEGRADA!



1) O controle de Salmonella em aves tem sido bem-
sucedido na Dinamarca e na Suécia, e levou a 
baixos níveis de salmonelose adquirida nesses 
países 

2) O controle nesses países envolve um sistema 
integrado de vigilância onde há coleta sistemática 
de dados a longo prazo de animais, seres 
humanos e alimentos, com subsequente 
eliminação de rebanhos contaminados

Controle efetivo 

(Kirk, 2004, Wegener et al., 2003).



Controle de Salmonella sp.

Conhecer a epidemiologia do agente

• Aplicar e monitorar continuamente a prevenção (BPP 

e biosseguridade) com base em conhecimento do 

agente e mecanismos de transmissão

De onde 
veio?

Como 
permanece?

Como 
dissemina?



Só se 

controla o 

que se 

conhece 

bem..



1. Identificação dos sorovares que circulam no Brasil
2. Melhorar a rapidez na ação focada diante do problema 

identificado

A melhor preparação 
para o amanhã é 

fazer o melhor hoje!

Estratégia de ação deve ser conjunta!



Obrigada

sabrina.duarte@embrapa.br





Número de surtos de Salmonella transmitidos por alimentos nos EUA ligados a animais de 
2006 a 2011

Fonte de infecção Numero de surtos Numero de 
pessoas doentes

Aves 145 2580

Ovos 117 2938

Suínos 43 1043

Carne bovina 37 1138

Laticínios 21 682

Animais selvagens 4 48

A. Andino and I. Hanning, “Salmonella enterica: Survival, Colonization, and Virulence 
Differences among Serovars,” The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 
520179, 16 pages, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/520179.

https://doi.org/10.1155/2015/520179

