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RESUMO 

 
As doenças de origem alimentar e a resistência a antibiócos são um problema global que 

vem aumentado devido à disseminação de bactérias através de alimentos não cozidos, 

como hortaliças. O objetivo deste estudofoi avaliar a qualidade microbiológica de saladas 

de hortaliças cruas prontas para o consumo, servidas em restaurantesself service, na cidade 

de Niterói-RJ, e avaliar o perfil de resistência à antimicrobianos das enterobactérias 

isoladas. Foram avaliadas 77 amostras individuais ou mistas, coletadas em vinte 

restaurantes comerciais. Como critério microbiológico de qualidade foi realizado a 

contagem dos indicadores de higiene (IH): bactérias aeróbias totais (BAT), enterobactérias, 

coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli. E como critério 

microbiológico de segurança foi realizado a detecção dos indicadores de segurança (IS): 

Salmonella spp. e Listeria monocytogenes. Além disso, também foi realizada a 

investigação de E. coli produtora de toxina Shiga (STEC). O perfil de resitencia a 

antimicrobianos foi investigado a partir de 145 isolados de enterobatérias frente a nove 

classes de antibióticos. No entanto, 89,6% das amostras analisadas foram classificadas 

como insatisfatórias para o consumo humano, por apresentar pelo menos um dos IH em 

desacordo com o padrão estabelecido. Vinte e três vírgula quatro por centodas amostras de 

salada de hortaliças cruas prontas para o consumo apresentaram resultados satisfatórios 

para contagem de BAT, 4,5% para EB, 100%para coliformes totais e 67,5% para 

coliformes termotorerantes. Salmonella spp e L.monocytogenes não foram detectadas em 

nenhuma amostra de salada de hortaliças cruas pronta para consumo. STEC não foi 

detectada em nenhuma das 77 amostras de hortaliças prontas para o consumo. 

Quatrocentos e uma colônias isoladas no agar Violet red bile glucose (VRBG)foram 

identificadas através do MALDI TOF MS, sendo 318 enterobactérias e 83 não- 

enterobactérias. Entre as enterobactérias (145), as espécies mais prevalentes foram 

Klebsiella pneumoniae (35,6%) e Enterobacter cloacae (21,9%). Entre as 145 

enterobactérias avaliadas, 58(39,72%) isolados apresentaram resistência a pelo menos uma 

classe de antimicrobiano e 21(14,5%) apresentaram resistência a três ou mais classes de 

antimicrobianos, sendo classificados como multidroga resistentes (MDR). Dezesseis 

(10,95%) isolados apresentaram fenótipo de resistencia acarbapenêmicos (CRE) e 

27(18,6%) apresentaram fenótipo de produção de β-lactamases de espectro estendido 



 

(ESBL). Desta forma foi concluído que a grande maioria das amostras estava imprópria 

para o consumo humano. 

 

Palavras chave: Verduras. Análise microbiológica. Enterobactérias. Serviços de 

alimentação. 

ABSTRACT 
 

Food-borne diseases and antibiotic resistance are a global problem that has increased due 

to the spread of bacteria through uncooked foods such as vegetables. The aim of this study 

was to evaluate the microbiological quality of ready-to-eat raw vegetable salads served at 

self-service restaurants in the city of Niterói, RJ, Brazil, and to evaluate the antimicrobial 

resistance profile Enterobacteriaceae isolated. We evaluated 77 individual or mixed 

samples, collected in twenty commercial restaurants located in commercial and tourist 

regions of Niterói. As a microbiological quality criterion, the hygiene indicators (HI) were 

counted: total aerobic bacteria (TAB), enterobacteria, total coliforms, thermotolerant 

coliforms and Escherichiacoli.As microbiological safety criterion the safety indicators (SI) 

were detected: Salmonella spp. and Listeria monocytogenes. Shiga toxin-producing E. coli 

(STEC) was also investigated. The antimicrobial resistance profile was investigated from 

145 isolates of enterobacteria against nine classes of antibiotics.23.4% of the samples 

presented satisfactory results for TAB counts, 4.5% for enterobacteria, 100% for total 

coliforms and 67.5% for thermotolerant coliforms. Salmonella spp and L.monocytogenes 

were not detected in any ready-to-eat salad dressing. However, 89.6% of the analyzed 

samples were classified as unsatisfactory for human consumption, because they presented 

at least one of the HIs in disagreement with the established standard. STEC was not 

detected in any of the 77 ready-to-eat saladraw vegetable samples. Four hundred and one 

isolated colonies of Violet red bile glucose (VRBG) agar were identified through MALDI 

TOF MS, being 318 enterobacteria and 83 non-enterobacteria. Among the 145 

enterobacteria 58 (39.72%) isolates showed resistance to at least one antimicrobial class 

and 21 (14.5%) presented resistance to three or more classes of antimicrobials, being 

classified as multi-drug resistant (MDR). Sixteen (10.95%) isolates presented phenotype 

resistance to carbapenems (CRE) and 27 (18.6%) presented phenotype of extended- 

spectrumβ-lactamases (ESBL) production.It was concluded that the vast majority of 

samples were unfit for human consumption. 

Keywords: Vegetables. Microbiological Analysis. Enterobacteriaceae. Food Services.
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a globalização teve influencia direta na mudança de hábitos 

culturais e alimentares em todo planeta. O tempo muitas vezes transforma-se em uma 

moeda de alto valor, consequência disso à alimentação é deixada em segundo plano.A 

praticidade no ato de realizar uma refeição é a prioridade, aumentando então o consumo de 

refeições fora do lar e a busca de alimentos prontos para o consumo. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas pela Alimentação e Agricultura 

(FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), alimentos prontos para consumo incluem qualquer comestível 

que seja normalmente consumido em seu estado bruto (FAO/WHO, 2004). 

Diretrizes nacionais e internacionais recomendam que uma alimentação 

balanceada deva ser composta em sua maioria por alimentos de origem vegetal de grande 

variedade, in natura ou minimamente processados, incluindo o consumo de cinco ou mais 

porções de frutas, verduras e legumes por dia (BRASIL, 2014; CALLEJÓN et al., 2015). 

Os produtos de origem vegetal estabelecem associações específicas no intestino do 

hospedeiro, resultando em vários efeitos benefícos para a saúde humana (BERG et al., 

2014). Seu consumo é incentivado pelo governo de muitos países, através das agências de 

saúde, para proteger as pessoas contra uma série de doenças, como câncer e doenças 

cardiovasculares (CALLEJÓN et al., 2015; ZEKAR et al., 2017). 

O consumo de hortaliças em forma de saladas constitui uma refeição adequada e 

conveniente para estilos de vida atual, porque não precisam cozinhar ou sofrer maiores 

preparações (CALLEJÓN et al., 2015; ZEKAR et al., 2017). Além de ser considerado um 

alimento de baixa caloria, as hortaliças são ricas em fibras e fornecem uma grande 

variedade de vitaminas, minerais e antioxidantes, sendo mais bem aproveitadas quando 

consumidas cruas (RODRIGUES, 2012; CHIAVARO et al., 2012). No entanto, alimentos 

crus podem ser importantes veículos de bactérias patogênicas, ocasionando Doenças de 

Origem Alimentar (DOA) (ZEKAR et al., 2017). 

Nos últimos anos as DOA emergiram como um importante problema de saúde 

pública e econômico em muitos países (SOSPEDRA et al., 2013). A contaminação 

microbiana e parasitária de alimentos de origem vegetal pode ocorrer durante o cultivo, 

colheita, transporte, embalagem, manuseio, distribuição, venda, em casa ou nos serviços de 

alimentação, muitas das vezes relacionado à deficiência quanto à higiene pessoal e 

http://www.fao.org/home/en/
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sanitização (PAGADALA et al., 2015; MAFFEI et al., 2016; SZCZECH et al., 2018; 

PUNSAWAD et al., 2019). 

O risco de contaminação de vegetais frescos com microrganismos patogênicos é 

elevado, especialmente vegetais folhosos (CERNA-CORTES et al., 2015; DELBEKet al., 

2015;SSEMANDA et al., 2017). O aumento no consumo de alimentos frescos e prontos 

para consumo ao longo da última década tem sido relacionado como uma das principais 

razões para o aumento do número de surtos de DOA (MATTHEWS, 2014; SLAYTON et 

al., 2013; SZCZECH et al., 2018). Vários surtos de DOA foram relatados no mundo, tendo 

como principais agentes etiológicos Listeria monocytogenes, Escherichia coli produtora de 

toxina Shiga STEC (principalmente o sorotipo O157:H7), norovírus,Campylobabter 

jejuni,Clostridium spp, Salmonella spp eestafilococos enterotoxigênico (CASTRO-ROSAS 

et al., 2012,VOJKOVSKÁ et al., 2017, HONG et al., 2015, KUAN et al., 2017). 

As enterobactérias podem ser encontradas no solo, água, vegetação e no trato 

intestinal de seres humanos e animais de sangue quente (WINN et al, 2008). Muitas 

espécies de enterobactérias têm comportamento comensal no intestino, podendo se 

comportar como patógenos oportunistas (CHONG et al., 2015). Enterobactérias resistente 

a antimicrobianos são um grande problema de saúde pública, relacionadas principalmente a 

infecção hospitalar (HRABAK et al, 2014). Os alimentos podem se comportar como 

veículo de enterobactérias resistentes a antimicrobianos (MORRISON; RUBIN, 2015), 

incluindo as carreadoras de genes de resistencia que codificam para produção de ß- 

lactamases de espectro estendido (ESBL) e carbapenemases(HRABAK et al, 2014). 

Enterobactérias resistentes a antimicrobianos podem colonizar seres humanos e seus genes 

podem ser transferidos para outras bactérias comensais durante o trânsito no trato 

intestinal, vinculando desta forma amostras cepas ambientais aos seres humanos 

(THANNER; DRISSNER; WALSH, 2016). Alimentos crus, como vegetais frescos, 

costumam abrigar altas populações de bactérias resistentes a antibióticos (BLAAK et al., 

2014). 

Em um estudo recente, nosso grupo de pesquisa verificou que o processo de 

sanitização do repolho é capaz de reduzir os indicadores de higiene (IH) e de segurança 

(IS) a níveis aceitáveis, eliminando, inclusive, Salmonella spp, identificada na matéria- 

prima. No entanto, nas etapas que seguem a sanitização (pré-preparo, resfriamento e 

distribuição) pode ocorrer recontaminação do alimento (BELTRÃO; PEREIRA; 

GONZALEZ, 2017). 



18 
 

 

 

 

Justificativa 

Em vista do exposto, este trabalho se justifica, pois avalia o risco que as saladas 

de hortaliças cruas prontas ao consumo podem oferecer à saúde do consumidor, através da 

avaliação da qualidade microbiológica deste alimento, e o potencial deste alimento como 

carreador de bactérias patogênicas e enterobactérias resistentes a antimicrobianos. 

 

2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo geral 

Investigar a presença de microrganismos nas saladas de hortaliças cruasprontas para 

o consumo, servidas em unidades de alimentação modelo self service, localizadas na 

cidade de Niterói-RJ, e avaliar o perfil de resistência a antimicrobianos das enterobactérias 

isoladas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Avaliara qualidade microbiológica das saladas de hortaliças cruas prontas para o 

consumo, de acordo com alguns critériosde higiene e segurança de alimentos. 

 Investigar a presençade Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC). 

 Identificar as espécies de enterobactérias isoladas. 

 Investigar o perfil de resistência a antimicrobianos das espécies de 

enterobactérias isoladas. 

 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1. Segurança Alimentar e Nutricional e Segurança dos Alimentos 

 
A segurança alimentar e nutricional (SAN), um conceito ainda em formação no 

Brasil, trata das diferenças culturais, sociais e ambientais relacionadas aos alimentos e o 

seu consumo (COSTA; BÓGUS, 2012). SAN é composta por alguns pilares como, por 

exemplo, produção, abastecimento, comercialização, acesso, consumo, utilização biológica 

e segurança dos alimentos (BURLANDY et al., 2015, COSTA; BÓGUS, 2012). A 

definição Brasileira para SAN, formulada no Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e 

Nutricional (FBSAN), aprovado na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (2004), e incorporada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar (LOSAN), 
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tornando o acesso à alimentação uma política de Estado, pela Lei nº 11.346, de 15 de 

Setembro de 2006, é: 

 

―realização     do     direito     humano     a     uma 

alimentação saudável, acessível, de qualidade, em 

quantidade suficiente e de modo permanente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com 

base em práticas alimentares saudáveis, respeitando as 

diversidades culturais, e realizando-se em bases sustentáveis 

do ponto de vista sócio-econômico e agro-ecológico‖. 

 

Segundo a FAO, o conceito de Segurança Alimentar, ampliado em 1996 pela 

Cúpula Mundial da Alimentação, define que segurança alimentar existe quando todas as 

pessoas têm acesso físico e econômico a alimentos seguros e nutritivos, suficientes para 

atender suas necessidades alimentares e preferências alimentares para uma vida saudável e 

ativa.  O  conceito  de  ―alimentos  seguros  e  nutritivos―  enfatiza  a  segurança  e  a  qualidade 

nutricional   e   o   conceito   de   ―preferencias   alimentares‖   pode   ser   interpretado   como 

alimentos que são socialmente e culturalmente aceitáveis e condizentes com valores 

religiosos e éticos(FAO,1996; PINSTRUP-ANDERSEN, 2009). 

O termo alimento seguro abrange controles de manipulação, preparação e 

armazenamento de alimentos a fim prevenir diversas doenças e lesões. Alimento seguro é  

o alimento livre de perigos químicos, físicos e biológicos, não colocando em risco a saúde 

do consumidor (HANNING, 2012). Como exemplo de perigo químico em alimentos pode- 

se citar a presença de alergênicos sem a devida informação no rótulo, a presença de 

resíduos de antimicrobianos usados no animal, pesticidas, resíduos de sanitizantes, 

micotoxinas (HANNING, 2012). Os perigos físicos são descritos pela presença de objetos 

estranhos em produtos alimentares, constituindo um risco físico, como vidro, metal, 

madeira, ossos, pedaços de pallets; ou risco psicológico, como pelo de animais, fio de 

cabelo, fragmento de insetos (HANNING, 2012). O perigo biológico está relacionado a 

microrganismos patogênicos ou toxinas bacterianas no alimento, em doses capazes de 

causar danos à saúde do consumidor (SILVA JÚNIOR, 2014). 

O número relativo de doenças causadas por microrganismos ou suas toxinas torna 

a qualidade microbiológica o aspecto mais importante da segurança alimentar. Segundo a 

OMS, cerca de 582 milhões de casos de DOA microbianas têm sido relatadas desde 2010 
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(FAO, 2015). No Brasil foram confirmados mais de 60 mil casos de DOA entre 2013 e 

2017 (BRASIL, 2018). 

As DOA também podem ser denominadas Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTA) ou Doenças Veiculadas por Alimentos (DVA) (BUZBY, 2009). As DOA 

constituem um problema de saúde pública, tanto nos países em desenvolvimento como nos 

países desenvolvidos. A grande maioria dos casos de DOA não é registrada, pois muitos 

patógenos alimentares causam apenas sintomas brandos, desta forma as pessoas acabam 

não procurando auxílio médico (COSTALUNGA; TONDO, 2002, VAILLANT et al, 

2005, FORSYTHE, 2010). 

Alimentos com características sensoriais alteradas dificilmente causam surtos 

alimentares, uma vez que não são consumidos devido à sensação repulsiva que causam aos 

consumidores. A maioria dos surtos de DOA tem sido relacionada à ingestão de alimentos 

de boa aparência, sabor e odor característico, sem qualquer alteração sensorial visível. Isso 

ocorre porque a dose infectante dos patógenos geralmente é menor que a quantidade de 

microrganismos necessários para causar alteração indesejável visível no alimento 

(deterioração) (FORSYTHE, 2010). 

Práticas inadequadas de manipulação, matérias-primas contaminadas ou mal 

acondicionadas, falta de higiene pessoal durante a preparação, além de equipamentos e 

estrutura operacional deficiente, compreendem fatores desencadeantes de DOA  

(DEVIDES et al., 2014; SULTANA et al., 2013). Dessa forma, estabelecimentos que 

produzem ou comercializam produtos alimentícios, devem cumprir às normas 

estabelecidas pela legislação vigente (BRASIL, 2004), que exigem as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF). 

 

3.2. Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

 
As BPF, conhecidas internacionalmente como Good Manufacture Pratices (GMP), 

são um conjunto de normas e procedimentos que regem o correto manuseio dos alimentos, 

abrange desde a matéria-prima até o produto final. São regras a serem seguidas para atingir 

um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto ou serviço na área de 

alimentos, cuja eficácia e efetividade devem ser avaliadas por meio de inspeção e 

investigação (SILVA JÚNIOR, 2014). 

As BPF devem ser adotadas pelas indústrias e pelos serviços de alimentação a fim 

de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios. As BPF 
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abrangem os serviços de alimentação que realizam manipulação, preparação, 

fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de 

alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, 

cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, 

pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres (BRASIL, 2004). O não cumprimento das 

BPF pode levar a produção de alimentos que oferecem riscos potenciais à saúde do 

consumidor (COSTA, 2012). 

No Brasil, as BPF estão pautadas nas Portarias nº 1.428 de 26 de novembro de 1993 

e nº 326 de 30 de julho de1997, da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério 

da Saúde (MS), na Portaria nº 5 de 19 de abril de 2013, do Centro de Vigilância Sanitária 

(CVS) do Estado de São Paulo, e nas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216 de 

15 de setembro de 2004 e n° 275 de 21 de outubro de 2002, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) do MS (BRASIL, 2013). 

 

3.3. Higiene e preparo dos alimentos 

 
Durante várias atividades diárias em casa e no trabalho, as mãos são a principal 

fonte de contaminação de alimentos. Algumas atividades aumentam o risco de 

contaminação dos dedos por patógenos mais do que outras, como não higienizar as mãos 

após usar o banheiro, após trocar a fralda de um bebê, assoar o nariz ou tocar em alimentos 

crus. Muitos relatórios de investigação de surtos de DOA identificaram as mãos de 

manipuladores de alimentos como uma importante fonte de patógenos (TODD et al., 

2010). 

A manipulação de alimentos que atenda as medidas das BPF e a concientização 

quantoà higiene por parte dos manipuldadores são aspectos fundamentais e determinantes 

para atender aos padrões microbiológicos exigidos para o comércio de alimentos prontos 

ao consumo. Para as hortaliças consumidas cruas o processo de higienização é divido em 

duas partes: limpeza que é a operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas 

indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades, e desinfecção que é a 

operação de redução, por método físico e químico, do número de microrganismos em nível 

que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento (BRASIL, 2004). A 

melhor maneira de reduzir o risco de DOA associadas a alimentos prontos ou vegetais 

minimamente processados é implementar uma etapa de higienização eficiente, a fim de 
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remover os resíduos de sujeira e reduzir a nível seguro a carga microbiana (KUAN et al., 

2017). 

 

3.4. Hortaliças 

Hortaliça é uma planta herbácea da qual uma ou mais partes são utilizadas como 

alimento na sua forma natural, designada em: verdura, quando utilizadas as partes verdes; 

legumes, quando utilizado o fruto ou a semente, especialmente das leguminosas; e raízes, 

tubérculos e rizomas, quando são utilizadas as partes subterrâneas. Estas devem ser frescas, 

colhidas pela madrugada, abrigadas dos raios solares e dos ventos fortes, após atingirem 

grau de maturação normal e apresentar perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, 

aroma e cor próprios da espécie e variedade, preferencialmente livres da maior parte 

possível de terra aderente, isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e 

ainda estarem livres de resíduos de fertilizantes (BRASIL,1978) 

As hortaliças são classificadas de acordo com suas características, em: 

a) Extra: quando constituída por hortaliças de elevada qualidade, bem 

desenvolvidas, compactas e firmes, sem defeitos, com uniformidade na coloração, tamanho 

e conformação. 

b) De primeira: quando constituída por hortaliças de boa qualidade, bem 

desenvolvidas, compactas e firmes, coloração uniforme, típica da variedade, sem danos 

que alterem sua conformação e aparência, contudo, são tolerados ligeiros defeitos ou 

manchas. Não são permitidas rachaduras, cortes e perfurações. 

c) De segunda: quando constituída por hortaliças que não foram classificadas nas 

classes anteriores. São tolerados ligeiros defeitos na conformação e ligeira descoloração 

desde que não afetem seriamente as suas características. São também tolerados pequenos 

danos de origem física ou mecânica, desde que não causem defeitos graves. 

As hortaliças são conhecidas como alimentos fundamentais para manutenção da 

saúde humana, seu consumo diário está relacionado à prevenção de diversas patologias 

crônicas. As hortaliças são ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, contendo 

macro e micro nutrientes em proporção ideal que atendam as necessidades nutricionais 

humanas, a única vitamina que as hortaliças não possuem é a B12, que está presente 

somente em alimentos de origem animal. Além disto, todas as hortaliças são compostas 

majoritariamente por água, auxiliando na hidratação do corpo humano, com exceção de 

tubérculos e raízes, com menor quantidade de água (BRASIL,1978). As diversas cores e 
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formas das hortaliças surgem como um atrativo para o seu consumo, principalmente para 

crianças. 

O melhor aproveitamento de vitaminas e minerais tem sido relacionado ao 

consumo das hortaliças cruas, na forma de salada mista ou individual (CHIAVARO et al., 

2012). Consequentemente, isso pode aumentar a probabilidade de DOA (KUAN et al., 

2017). Diversos estudos descrevem a influência do aquecimento na mudança da 

composição nutricional das hortaliças, reduzindo nutrientes, alguns deles como o potássio 

pode ter redução de até 60% (COPETTI et al, 2010). 

A etapa de higienização é um ponto crítico de controle (PCC), determinado a 

partir da ferramenta de gestão de segurança alimentar: Análise de perigos e pontos críticos 

de controle (APPCC), no fluxograma de produção de saladas de hortaliças cruas, pois 

elimina e ou reduz a níveis aceitáveis, bactérias patogênicas, além de remover sujeiras e 

resíduos indesejáveis (BEUCHAT, 2002; MATTICK et al., 2003; 

BELTRÃO,PEREIRA,GONZALEZ, 2017). 

 

3.5. Principais microrganismos contaminantes em hortaliças 

Devido a elevada atividade de água (Aa), em torno de 0,98, pH próximo a 

neutralidade e composição rica em nutrientes, as hortaliças são classificadas como produto 

perecível, se comportando como um excelente substrato para o desenvolvimento 

microbiano (JAY, TONDO, 2005). 

A contaminação das hortaliças por microrganismos patogênicos ocorre 

principalmente antes da colheita, pela contaminação do solo por esgoto, água de irrigação e 

águas residuais utilizadas em operações envolvendo o gado ou até mesmo animais 

silvestres e domésticos. A contaminação acontece também durante o cultivo, colheita, 

transporte, embalagem, manuseio, distribuição, venda, em casa ou nos serviços de 

alimentação (PAGADALA et al., 2015; MAFFEI et al, 2016; SZCZECH et al., 2018). Ao 

longo da última década, vários surtos de DOA, a partir do consumo de hortaliças frescas, 

foram relatados, tendo como principais agentes descritos L. monocytogenes, E. coli 

O157:H7, rotavírus, Salmonella spp, eestafilococos enterotoxigênico (CASTRO-ROSAS et 

al., 2012, HONG et al., 2015, KUAN et al., 2017). O processo de deterioração em 

hortaliças se dá pela presença do crescimento de bolores, leveduras e bactérias(JAY, 

TONDO, 2005). 
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3.5.1. Bactérias aeróbias totais (BAT) 

O controle do número total de bactérias é fundamental para a segurança e qualidade 

dos produtos alimentícios, principalmente para hortaliças consumidas cruas, podendo 

implicar em risco aumentado para a saúde pública se estiverem presentes bactérias 

patogênicas e ou seus metabólitos (HILL et al , 2012). 

Microrganismos mesófilos apresentam crescimento entre 20 a 45 °C, com 

temperatura ótima entre 30 e 40 °C (JAY, TONDO, 2005).Microrganimos psicrotróficos 

crescem em um intervalo desde abaixo de 0 até 30 °C, com faixa de temperatura ótima de 

20 °C(JAY, TONDO, 2005). A contagem bactérias aeróbias totais (BAT) engloba a 

contagem tanto de microrganismos mesófilos quantopsicrotróficos, pois a temperatura de 

incubação utilizada é 30 °C, em um tempo de 72 horas (ISO 48331, 2013), avaliando a 

higiene empregada no processo produtivo de alimentos, mas não identificando os grupos 

específicos (BARANCELLI et al., 2004). 

A maioria das bactérias patogênicas é mesófila.A presença destas bactérias nos 

alimentos, além de favorecer a deterioração ou redução da vida útil desses produtos, 

possibilita a veiculação de patógenos, acarretando potenciais riscos à saúde do consumidor. 

A maioria dos microrganismos que se encontra nas hortaliças frescas são os aeróbios 

mesófilos, e poucos conseguem se desenvolver em temperaturas inferiores a 5º C. Sua 

contagem tem sido usada como indicador de qualidade higiênica dos alimentos e, quando 

presente em grande número, indica falhas durante a produção(JAY, TONDO, 2005). 

Do ponto de vista do controle de qualidade, microrganismos psicrotróficos são de 

grande importância em alimentos refrigerados porque crescem, embora não em velocidade 

ótima a temperaturas de refrigeração. Embora o número inicial de psicrotróficos em um 

alimento perecível refrigerado possa ser baixo, ele pode aumentar durante o 

armazenamento, dependendo de fatores como o tempo de armazenamento, o nível inicial 

de contaminação e a temperatura. A vida útil de alimentos perecíveis será severamente 

prejudicada quando os números iniciais de microrganismos psicrotróficos  forem  altos 

(10
6
 a 10

8
 células por g ou mL), causando sérios desperdícios (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL (US) SUBCOMMITTEE ON MICROBIOLOGICAL CRITERIA, 1985). Os 

principais microrganismos psicrotrófilos estão distribuídos em vários gêneros que causam 

deterioraçãoem hortaliças, incluindo Pseudomonas, Xanthomonas e bactérias Gram- 

positivas dos gênerosCorynebacterium,BacilluseClostridium(JAY, TONDO, 2005). 
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A ação deteriorante de bactérias mesófilas e psicrotrófilas deve-se à atividade 

acidificante de bactérias mesófilas e à atividade de enzimas proteases, lipases e 

fosfolipases de bactérias psicrotrófilas, principalmente as bactérias dos gêneros 

Pseudomonas e Bacillus(JAY, TONDO, 2005).A presença de altos índices de BAT em 

hortaliças pode indicar falha nas condições higiênicas no preparo do alimento e baixa 

qualidade da água. A contagem de BAT indica o potencial de deteriorização do alimento, 

predizendo a vida de prateleira do produto (JAY, TONDO, 2005), sendo fundamental 

então para determinar a qualidade dos alimentos (SZTEYN et al., 2005), implicando no 

risco aumentado para a saúde pública se estiverem presentes bactérias patogênicas e ou 

seus metabólitos (HILL et al , 2012). 

Em hortaliças, a contagem de BAT avalia se ocorreram falhas básicas de higiene no 

processamento e na linha de regrigeração, muitas vezes exposto acima de 20°C, 

proporcionando o desenvolvimento tanto de bactérias mesófilas quanto de bactérias 

psicrotrófilas (JAY, TONDO, 2005). 

 

3.5.2. Enterobactérias 

A família Enterobacteriaceae compreende um grande grupo de bactérias Gram- 

negativas, não formadoras de esporos, anaeróbias facultativas, motilidade variável, com 1- 

5 μm de comprimento, fermentam glicose com ou sem a formação de gás(JAY, TONDO, 

2005). Apresentam ampla distribuição na natureza, sendo encontrada no solo, água, 

vegetação e no trato intestinal de seres humanos e animais, característica que deu nome à 

família (WINN et al, 2008). A caracterização genotipica, em particular a análise da 

sequência do gene 16S rRNA, revolucionou a identificação das enterobactérias e a relação 

que existe entre os diferentes gêneros e espécies. Consequentemente, tem havido muitas 

mudanças na taxonomia resultante da introdução de novos gêneros e espécies e da 

reclassificação de algumas bactérias pertencentes a esta família. 

Atualmente, existem dentro da família Enterobacteriaceae, 44 gêneros (Figura 1) e 

156 espécies e subespécies. Entretanto, curiosamente, cerca de 95% de todas as infecções 

causadas por este grupo estão relacionadas a menos de 20 espécies (MURRAY et al, 2009, 

ANVISA, 2013). Esta família inclui uma série de importantes patógenos transmitidos por 

alimentos, como Salmonella, Yersinia enterocolitica, E.coli, Shigella spp., além de 

patógenos oportunistas, como Klebsiella, Citrobacter e Enterobacter(JAY, TONDO, 

2005,ANVISA, 2013). 
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Figura 1: Gêneros pertencentes à família Enterobacteriaceae, (a)rápida fermentação de 

lactose, (b) fermentação de lactose variável ou fraca, e (c) maioria não fermentador de 

lactose (BAYLIS et al., 2011). 

 

Embora a família Enterobacteriaceae inclua algumas bactérias patogênicas, sua 

presença em alimentos não tem correlação direta com a presença de patógenos 

(JOHNSON, 1996).A contagem de enterobactérias em alimentos é utilizada como IH 

(JAY, TONDO, 2005; HERVERT et al., 2017). 

Dentro da família Enterobacteriaceae algumas espécies se destacam devido seu 

papel em infecções humanas intestinais ou extraintestinais, sendo importantes agentes de 

infecções hospitalares adquiridas(PELEG et al, 2010; HRABAK et al, 2014). 

A resistência a antimicrobianos por membros da família Enterobacteriaceae é uma 

preocupação global dos centros de saúde, pois está associado ao aumento no tempo de 

internação, aumento de custos e atrasos no tratamento e ao aumento na taxa de mortalidade 

(SCHWABER et al., 2007; BRAYKOV et al., 2013). 

(c) 

(b) 

(a) 
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3.5.3. Coliformes e E. coli 

T. Smith, em 1895, sugeriu um teste para mesurar a potabilidade da água, fato este 

que marcou o início do uso dos coliformes como indicadores de patógenos em água, 

prática esta que foi estendida também para alimentos (SMITH, 1895). Coliformes são 

membros da família Enterobacteriaceae, capazes de fermentar lactose. No grupo dos 

coliformes totais (ou a 35º), estão incluídos os gêneros que são capazes de fermentar 

lactose produzindo gás à temperatura de 35 °C em até 48 h. Neste grupo estão incluídas em 

torno de 20 espécies de bactérias entéricas e bactérias não entéricas, encontradas em outros 

ambientes como solo e ambiente vegetal, pertencentes aos gêneros Citrobacter, 

Enterobacter, Escherichia e Klebsiella(MASIELLO et al., 2016). A presença de 

coliformes totais nos alimentos não indica necessariamente a ocorrência de contaminação 

fecal ou de enteropatógenos. A contagem de coliforme total fornece informações com 

maior segurança e precisão em relação às condições higiênicas do processo de fabricação, 

já que são facilmente inativados pelo uso de sanitizantes, em tempo e diluição adequados. 

Caso os requisitos de higiene no processamento não sejam atendidos, o número de 

coliforme total pode se manter alto, afetando diretamente a qualidade das hortaliças (SE- 

YOUNG et al., 2017). 

Os coliformes termotolerantes são um subgrupo dentro do grupo dos coliformes 

totais, que apresentam a capacidade de continuar fermentando a lactose com produção 

ácido e gás em caldo Escherichia coli (EC) em temperaturas de 44,5 a 45,5 °C em até 48 h, 

podendo também ser denominados coliformes 45 °C. Neste grupo estão incluídos os 

gêneros Klebsiella, Enterobacter e Escherichia (MASIELLO et al., 2016). 

A RDC n° 12 de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA (BRASIL, 2001), que aprova o 

regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos, estabelece o número 

máximo de 100 NMP/g(número mais provável)de coliformes termotolerantes em hortaliças 

consumidas cruas. 

Durante a história de utilização de IS, assumiu-se que os patógenos de interesse 

eram provenientes de fontes intestinais, resultado de contaminação fecal de origem direta 

ou indireta. Deste modo, indicadores sanitários são utilizados para detectar contaminação 

fecal de águas e a possível presença de patógenos intestinais(MARTIN et al., 2016). E. coli 

é uma bactéria comensal, anaeróbia facultativa, predominante no intestino de humanos e 

animais de sangue quente (TCHAPTCHET,HANSEN, 2011),esta característica permite 
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que E. coli seja utilizada como indicador de contaminação fecal (MARTIN et al., 2016)eda 

presença de patógenos entéricos ou processamento insalubre (NÖRNBERG et al., 2010). 

E. coli foi identificada em 1885 pelo pediatra alemão Theodor Escherich (NEILL  

et al.,1994). Algumas cepas de E. coli estão relacionadas com infecções intestinais (E. coli 

diarreiogênica; DEC) (NATARO; KAPER, 1998) ou extraintestinais (E.coli causadoras de 

doença extraintestinal, ExPEC) (CROXEN,FINLAY,2010). 

De acordo com os mecanismos de virulência, as DEC estão distribuídas em seis 

categorias (ou patotipos),E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enterotoxigênica 

(ETEC), E. coli enteroagregativa (EAEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli produtora 

de toxina Shiga (STEC),e E. coli produtora de adesão difusa (DAEC) (MATHUSA et al., 

2010), e mais recentemente EASTEC (E. coli enteroagregativa produtora de toxina 

Shiga)(BRZUSZKIEWICZ et al., 2011). 

 

3.5.4.E. coli produtora de toxina Shiga (STEC) 

STEC é um grupo heterogêneo de organismos reconhecidos primeiramente como 

patógenos humanos em 1982 (RILEY et al., 1983), desde então, essas bactérias têm sido 

consideradas um importante patógeno de origem alimentar (SOUZA et al., 2010; 

DONNENBERG; WHITTAM, 2001 ). As manifestações clínicas da infecção por STEC 

incluem colite hemorrágica (CH), síndrome hemolítico-urêmica (SHU) e púrpura 

trombocitopênica trombótica (PTT), com risco de morte (RILEY et al., 1983;KARMALI 

et al., 1983; KARMALI, 1989; PREUBEL et al., 2013). Existem mais de 200sorotipos de 

STEC, sendo E.coliO157:H7 o protótipo da categoria, relatada em grandes surtos e 

doenças graves ao redor do mundo(BETTELHEIM; BEUTIN, 2003). As cepas de E. coli 

que produzem Stx ou carreiam o gene stx fazem parte da categoria STEC, sendoa toxina 

Stx oprincipal fator de virulência de STEC.Stx dividida em duas classes antigenicamente 

distintas (Stx1 e Stx2) (O‘BRIEN, HOLMES, 1987). Vários sorotipos de E. coli podem 

produzir Stx, mas nem todos são capazes de provocar doença em humanos 

(NATARO,KAPER, 1998). No entanto, a presença de STEC em alimentos pode ser 

considerada um fator de risco potencial para doenças humanas, tanto esporádicas quanto 

relacionadas a surtos (COOLEY et al., 2013). 

Outro importante fator de virulência de STEC é a capacidade de causar lesão 

―attaching-effacing‖  (A/E),  caracterizada  pela  aderência  da  bactéria  a  membrana  do 

enterócito,  o  que  maniesta  alterações  no  citoesqueleto  celular  com  a  destruição  das 
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microviolosidades, e consequentemente levando aos sintomas da diarreia (NATARO; 

KAPER, 1998). 

STEC pode ser encontrada no intestino de várias espécies de animais e o bovino é 

considerado o principal reservatório desse microrganismo. Isso incluí os alimentos de 

origem bovina como o principal veículo de STEC (CAPRIOLI et al., 2005). No entanto, 

água, frutas e vegetais também têm sido envolvidos em surtos de infecção por STEC, pois 

a dispersão de fezes bovina contaminada no meio ambiente pode contaminar estes 

substratos (CAPRIOLI et al., 2005; SOUZA et al., 2010). 

Especiais preocupações foram expressas sobre alimentos prontos para consumo, 

especialmente hortaliças minimamente processadas (alface, espinafre e ervas), devido ao 

risco potencial de contaminação por STEC (HERMAN; HALL; GOULD, 2015). Estudos 

indicaram a ocorrencia de 8.598 casos de infecção por E. coli O157:H7 nos EUA, 61% 

destes foram relacionados a alimentos prontos para consumo, sendo 34% relacionados à 

contaminação de hortaliças folhosas (RANGEL et al., 2005). Um surto de origem 

alimentar ocorrido na Alemanha em 2011 foi atribuído a brotos de feijão orgânico 

contaminados com E. coli O104:H4 (EASTEC) (BUCHHOLZ et al., 2011). 

 

3.5.5. Salmonella spp 

A epidemiologia de Salmonella spp tem evoluido nas ultímas décadas devido a 

crescente demanda entre produção e consumo de alimentos, consequencia da 

industrialização e globalização gerando um aumento da oferta de alimentos, em especial 

prontos para consumo e alimentos crus ou levemente cozidos. Estes fatores podem estar 

atrelados também ao envelhecimento da população, a uma maior proporção de indivíduos 

imunologicamente comprometidos, e ao constante uso de antimicrobianos na produção de 

alimentos para animais (TAUXE et al., 2010). 

Salmonella é uma enterobactéria não fermentadora de lactose, amplamente 

distribuída na natureza e tem o homem e os animais como seus principais reservatórios. 

Sua presença em alimentos é um relevante problema de saúde pública, Salmonella é 

responsável por 180 milhões, ou 9% das doenças diarreicas que ocorrem globalmente a 

cada ano. Acredita-se que Salmonella apresenta uma proporção maior de casos (52% dos 

casos de Salmonella não-tifóide e 37% de tifoide) do que outros patógenos entéricos, a 

maioria dos quais é potencialmente evitável quando os veículos são identificados 

(BESSER, 2018). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.01147/full#B7
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Salmonella spp. são agrupadas em duas espécies S. enterica e S. bongori. S. 

enterica subsp. enterica apresenta vários sorotipos, envolvidos em doenças como 

gastroenterite (S. Enteritidis e S. Typhimurium), febre paratifóde (S. Paratyphi) e febre 

tifoide (S. Typhi)(JAY, TONDO, 2005, SHINOHARA et al., 2008). É necessária a 

ingestão de uma dose infectante alta para que ocorra a gastroenterite; normalmente a dose 

infectante depende do sorotipo, oscilando entre 2,0 x 10
2
 a 1,0x 10

6
 UFC/g, também ocorre 

variação quanto ao alimento envolvido.Algumas vezes a doença pode ser fatal em crianças, 

idosos ou imunocomprometidos(BESSER, 2018). Devido à gravidade das doenças 

(ICMSF, 2015) a RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001, (ANVISA) e a CONSULTA 

PÚBLICA Nº 542, DE 17 DE JULHO DE 2018 (ANVISA) preconizam para hortaliças, 

raízes, tubérculos e fungos comestíveis, preparados (inteiros, descascados ou fracionados) 

sanificados, branqueados, refrigerados ou congelados, pronto para consumo ausência de 

Salmonella spp. em 25 g. 

 

3.5.6. Listeria monocytogenes 

Listeria spp. é um microrganismo anaeróbio facultativo (PICCHI et al., 1999) 

amplamente disseminado na natureza, possui a forma de pequenos bastonetes Gram- 

positivos, não forma esporos, possui flagelos periféricos (IRANZO et al., 2015) são 

catalase positiva, oxidase negativa, fermentadoras de glicose e hidrolisam esculina (JAY, 

TONDO et al., 2005). São conhecidas 23 espécies, incluindo subespécies sendo que a 

diferença entre as espécies baseiam-se em testes de fermentação de carboidratos e 

produção de hemólise em ágar sangue (QUINN et al., 2011). Apenas L. monocytogenes e 

L. ivanovii são consideradas agentes patogênicos para humanos e animais, no entanto L. 

monocytogenes ainda é o único agente importante na perspetiva da saúde humana (ORSI; 

WIEDMANN, 2016). 

L. monocytogenes são classificadas como psicrotróficas, multiplicam-se em 

temperaturas variáveis de 0 a 45 ºC, pH entre 4,0 e 9,6 (WALKER; ARCHER; BANKS, 

1990.,DAVIS; RICKE; DONALDSON, 2019), no entanto a temperatura ótima de 

crescimento varia entre 30 e 37 °C (DI CICCIO; MELONI; IANIERI, 2015). A atividade 

da água também influencia no desenvolvimento de L. monocytogenes e estima-se que o 

limite mínimo seja de 0,93, em condições de temperatura de 0 ºC e pH ótimo entre 6 e 8 

(WALKER; ARCHER; BANKS, 1990.,DAVIS; RICKE; DONALDSON, 2019). 
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A via oral é a principal via de transmissão de L. monocytogenes, estima-se que 99% 

de todos os casos humanos de listeriose sejam transmitidos por alimentos e pode ser 

transmitido também por água (ORSI et al., 2016; EFSA, ECDC 2018). L. monocytogenes 

éfrequentemente encontrada em ambientes agrícolas, tendendo a resistir por longos 

períodos no solo (FOX et al., 2009; QUINN et al., 2011). L. Monocytogenesfoi 

identificada pela primeira vez em 1924, etem sido amplamente estudada por ser o agente 

etiológico de listeriose em animais e em humanos,com um taxa de mortalidade aproximada 

de 20% nos Estados Unidos (MANTILLA et al., 2007., SLEATOR et al., 2009).Segundo o 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC, 2013), 

a listeriose é uma doença rara, no entanto, apresenta alta morbidade e a hospitalização é 

muito mais comum do que em outras infecções alimentares. Mais de 97% dos casos de 

listeriose humana reportados na União Europeia resultaram em hospitalização (EFSA, 

ECDC, 2018), representando a terceira causa de morte entre os principais patógenos 

comumente transmitidos por alimentos, afetando em maior parte populações vulneráveis, 

como mulheres grávidas, idosos e doentes crônicos. 

A gravidade da listeriose pode variar de gastroenterite a meningite ou encefalite, 

septicemia ou infecções fetais (SCHLECH; ACHESON, 2000),associada a casos de 

abortamentos e doenças neurológicas onde os mais suscetíveis incluem jovens, idosos, 

imunocomprometido e gestante(FREITAG; PORT; MINER, 2009). 

L. monocytogenes geralmente resiste a sucessivos processos de congelamento e 

descongelamento e a diversos tratamentos de desinfecção, sendo sensível à pasteurização 

(YAMAGUCHI et al., 2013). Esta bactéria é ainda capaz de formar biofilmes, fato este 

que mantem L. monocytogenes presenteem superfícies de difícil acesso, com longa 

permanêcia em equipamentos industriais (PAN,BREIDT,KATHARIOU, 2006; 

OLIVEIRA et al., 2010). 

Hortaliças cruas já foram associadas a potenciais veículos de transmissão de L. 

monocytogenes, tanto em páises desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento 

(MRITUNJAY, KUMAR,2017; DENIS,2016). 

 

3.6. Indentificação de microrganismos por MALDI-TOF-MS 

Espectromeria de massa de ionização e dessorção a laser assistida por matriz 

(matrix associated laser desorption- ionization–time of flight) (MALDI-TOF-MS). 
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MALDI-TOF MS é uma técnica de espectrometria de massa utilizada para 

identificar e quantificar moléculas analisando as proporções massa-carga (m/z) de íons 

moleculares. O uso desta técnica de identificação e diagnóstico é realizada para várias 

análises microbianas, as amostras (células intactas ou fragmentos) são misturadas a uma 

matriz química (ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (HCCA) e o ácido 2,5-di- 

hidroxibenzóico) seguida pela geração de íons. O espectro de massa pode ser interpretado 

para determinar a identidade de diferentes moléculas dentro de uma amostra. Os 

espectrômetros de massa analisam diretamente qualquer molécula biológica suscetível 

ionizada e os solventes são responsáveis por penetrar na parede celular do microrganismo e 

extrair as proteínas intracelulares. Quando o solvente evapora, ocorre a "co-cristalização" 

de moléculas de proteínas e outras substancias celulares (HOU,CHIANG-NI,TENG,  

2019). 

MALDI é uma técnica de ionização na qual uma matriz absorve energia dos lasers 

ultravioleta ocasionando a transferência de prótons da matriz para os componentes da 

amostra e ao mesmo tempo desencadeia-se um processo de dessorção, o que possibilita a 

passagem da amostra do estado sólido para o gasoso, para criar íons a partir de moléculas 

grandes com mínima fragmentação. O material é então aspirado em um tubo de vácuo e 

levado para um detector TOF. Os espectros gerados para identificação dos microrganismos 

são advindos de peptídeos ou proteínas positivamente carregados com um peso molecular 

entre 2000 e 20.000 m/z. A seqüência e tamanho das proteínas ribossômicas são altamente 

conservadas entre diferentes espécies bacterianas e, portanto, podem ser usadas para 

identificar tipos individuais de bactérias, estas são comparadas em base de dados em 

software determinando a identidade do microrganismo (MELLMANN et al., 2008;HSIEH 

et al., 2007; CROXATTO; PRODHOM,GREUB, 2012;HOU,CHIANG-NI,TENG, 2019). 

Em menos de uma década, MALDI-TOF MS entrou nos laboratórios de  

diagnóstico microbiológico em todo o mundo, fornecendo um serviço rápidoe confiável 

para identificação de bactérias e fungos cultivados em placas de ágar ou em meios líquidos 

(SCHUBERT, KOSTRZEWA, 2016). 

 

3.7. Resistência de enterobactérias a antimicrobianos 

Antimicrobianos são produtos capazes de inibir parcial ou totalmente a 

multiplicação e crescimento de microrganismos. Ao se considerar o uso dos 

antimicrobianos é necessário saber o espectro de ação do mesmo (ACAR,2002). 
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Anualmente, mais de dois milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem de 

doenças causadas por bactérias resistentes aos antibióticos. Desde a descoberta da 

penicilina, na década de 1940, a utilização de antimicrobianos foi amplamente empregada 

no tratamento e conteção de infecções. Porém, desde sua disponibilização no mercado, a 

pesquisa de novas moléculas com ação antibimicrobiana se fez necessária, em função do 

rápido desenvolvimento de mecanismos de resistência a essa classe de fármacos (CDC, 

2013). 

Não existe distinção de espécies no que se refere à possibilidade de 

desenvolvimento de resistência bacteriana, embora diferentes mecanismos sejam expressos 

de acordo com a divisão do grande grupo de bactérias (GAVRONSKI, 2017). De toda 

forma, apesar de ainda existirem perspectivas favoráveis ao desenvolvimento de novos 

fármacos ativos contra bactérias Gram-positivas, a mesma realidade infelizmente não se 

repete quando falamos de bactérias Gram-negativas (PASCUAL et al, 2014). Diversos 

mecanismos de resistência a antimicrobianos são descritos na literatura, como a produção 

de enzimas, principalmente por bactérias Gram-negativas (Haemophilus influenzae, 

Moraxella catarrhalis, E. coli, Klebsiella pneumoniae), o que as torna capazes de 

hidrolisar uma ou mais drogas, antes mesmo de atingirem seu sítio de ação (HARRIS, 

2015) e ainda a capacidade de aquisição de genes de resistência a antimicrobianos (JUNG; 

MATTHEWS, 2016). 

A   transferência   horizontal   de   genes   é   definida   como   ―a   transmissão   não 

genealógica de material genético de um organismo para outro‖ (GOLDENFELD,WOESE, 

2007), e implica que novos genes, assim, novas funções, sejam transferidos de um doador 

para um receptor mesmo quando estes não estão taxonomicamente relacionados (ROSSI et 

al., 2014).Esta capacidade de transferência de genes é mediada porplasmídeos, 

transposons, ou recombinação de DNA exógeno ao cromossoma da bactéria 

(HIRAMATSU, 2001). 

Os antimicrobianos têm sido utilizados de maneira indiscriminada no setor 

agropecuário (aves, suínos e gado), para fins terapêuticos ou na alimentação do animal 

(VAN BOECKEL, 2015; CDDEP, 2016). Além disso, o descarte de antimicrobianos no 

meio ambiente é muitas vezes realizado de forma inadequada, sendo despejados no solo, 

ocasionando a contaminação da água de rios e lençóis freáticos, consequentemente 

aumentando o risco de contaminação humana, sobretudo em áreas com condições 

sanitárias precárias, como acontece nos países em desenvolvimento (CDDEP, 2016). A 
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soma desses fatores torna o impacto relacionado à disseminação dos mecanismos de 

resistência àantimicrobianos preocupante, uma vez que a redução do arsenal terapêutico 

disponível pode comprometer a eficácia e muitas vezes inviabilizar o tratamento dos 

pacientes infectados com estes microrganismos (WHO, 2014).Estudos demostram que os 

alimentos podem mediar à transferência de microrganismo resistente a antimicrobianos, 

servindo como uma alternativa para ligar o meio ambiente e os seres humanos (ROSSI et 

al., 2014). 

Mesmo com o desenvolvimento de novas drogas cada vez mais específicas e de 

largo espectro, a resistência a antimicrobianos permanece como problema que requer 

cuidado constante. A elevada ocorrência de resistência a multiplos antimicrobianos (MDR, 

multidrug-resistant microorganisms) apresenta risco potencial para a saúde pública e pode 

dificultar o tratamento de doenças humanas e de animais, agravando quadros clínicos 

potencialmente curáveis (MAGIORAKOS et al., 2012). 

Os β-lactâmicos são antimicrobianos que inibem a síntese da parede celular 

bacteriana. São classificados pela semelhança estruturale abrangem as penicilinas, as 

cefalosporinas, os monobactâmicos e os carbapanêmicos (WILLIAMS, 1999) (Figura 2). 

Figura 2. Estrutura dos antibióticos β-lactâmicos (Williams, 1999). 

 
A produção de enzimas β-lactamases tem sido relatada como um importante 

mecanismo de resistência a antibióticos β-lactâmicos, hidrolisando o anel β-lactâmico pela 
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quebra da ligação amida, perdendo assim, a capacidade de inibir a síntese da parede celular 

bacteriana (WILLIAMS, 1999). 

A família das β-lactamases é divididaem quatro grupos funcionais: penicilinases, β- 

lactamases de largo espectro (ESBLs), carbapenemases e cefalosporinases de amplo 

espectro codificadas cromossomicamente (AmpC). 

As penicilinases são enzimas responsáveis por romper o anel β-lactâmico presente 

nas estruturas químicas das penicilinas e cefalosporínas. 

Os fenótipos ESBL são identificados a partir da resistência aos antimicrobianos 

pertencentes ao grupo dos monobactamicos ou ao grupo das cefalosporinas. As ESBLs são 

enzimas capazes de hidrolisar todas as penicilinas, monobactamicos ecefalosporinas de 

amplo espectro (GAZIN et al., 2012 SKOČKOVÁ et al., 2015).Patógenos capazes de 

produzir ESBL são responsáveis por levar a uma preocupação clínica frequente, 

principalmente por infecções sistêmicas causadas por enterobactérias associadas a 

desfechos clínicos adversos. Bactérias como E. coli e Klebsiella spp. produtoras de ESBL 

têm se espalhado e transmitido esta resistência a outros gêneros, principalmente 

Enterobacterspp. e Proteus spp. Os fenótipos ESBL tornaram-se mais complexos devido à 

produção de múltiplas enzimas, incluindo a produção de ESBLs em bactérias produtoras  

de AmpC, produção de ESBLs em bactérias produtoras de KPC, hiperprodução enzimática 

e perda de porina (MANHAS et al., 2012., A TSAKRIS et al., 2009). 

As ESBL são um dos principais problemas de saúde pública no que diz respeito às 

infecções nosocomiais e comunitárias por membros da família Enterobacteriaceae 

(FALAGAS; KARAGEORGOPOULOS, 2009). O uso de antimicrobianos na produção 

animal é descrito como uma das principais causas de aquisição de resistência em 

enteropatógenos. A seleção de enterobactérias produtoras de ESBL é favorecida pela 

disseminação na comunidade por meio de contato direto e consumo de alimentos 

contaminados. No Brasil apesar de existir programas de vigilância à resistência bacteriana 

e a seus mecanismos, tornando-se difícil estimar a proporção de produtores de ESBL.O 

isolamento de enterobactérias resistentes na agropecuária pode prejudicar o agronegócio 

brasileiro em expansão, com países importadores mais exigentes (SILVA; LINCOPAN, 

2012). 

As carbapenemases são enzimas que atribuem às bactérias resistência aos 

antimicrobianos carbapenêmicos. O aumento de enterobactérias resistentes a  β-  

lactâmicos representa uma séria ameaça à saúde pública, em especialas 
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enterobactérias resistente a carbapenêmicos (CRE; carbapenema resistant 

Enterobacteriaceae), antibiótico de última escolha contra muitas bactérias resistentes a 

múltiplos antimicrobianos (SEKYERE; GOVINDEN; ESSACK, 2015). 

Isolados CRE foram encontrados em amostras de diferentes origens em todo o 

mundo nos últimos anos, incluindo seres humanos (SINGH-MOODLEY; PEROVIC, 

2016; LODISE; YE; ZHAO, 2017; ZHANG et al., 2017),águas residuais hospitalares 

(LAMBA; GRAHAM; AHAMMAD, 2017), animais (LIU et al., 2017), produtos do mar 

(MORRISON; RUBIN, 2015) e carne no varejo (WANG et al., 2017). Em vegetais 

frescos, Klebsiella variicola e K. pneumoniae foram encontrados na Suíça (ZURFLUH et 

al., 2015) e Argélia (TOUATI et al., 2017), respectivamente. 

Os carbapanêmicos são a classe de antibióticos mais usados no tratamento de 

infecções causadas por microrganismos patogênicos da família Enterobacteriaceae 

produtores de enzimas inativadoras de antimicrobianos, principalmente E. coli e K. 

pneumoniae(GAZIN et al., 2012) 

As cefalosporinas assemelham-se quimicamente às penicilinas, apresentando o 

ácido 7-aminocefalosporânico (7-ACA) como núcleo central. Esta substância é constituída 

por dois anéis, sendo um o anel β-lactâmico e o outro a di-hidrotiazina, esta mudança 

confere que o anel β-lactâmico seja mais estável e, portanto mais resitente β-lactamases 

(ACUÑA, 2017). As cefalosporinas estão entre os antimicrobianos mais prescritos na 

prática clínica atual, por conta de seu amplo espectro, baixa toxicidade, facilidade de 

administração. As cefalosporinas são divididas em gerações com base em sua estrutura 

química, atividades farmacológicas e cobertura antimicrobiana. Até o momento, existem 

quatro gerações bem conhecidas de cefalosporinas (BENNETT; DOLIN; BLASER, 

2015).As cefalosporinases do tipo (AmpC) são enzimasproduzidas de forma induzida que 

têm a capacidade de hidrolisar cefalosporinas de terceira geração (HARRIS, 2015).As 

cefalosporinases são resistentes aos inibidores clavulanato, sulbactam e tazobactam e, 

portanto, não se classificam como ESBL (SILVA; LINCOPAN, 2012). 

Os produtos frescos contêm altas populações (até 7 log UFC/g) de bactérias, que 

podem persistir desde o ambiente de produção até o consumidor. Durante esta jornada, a 

interação bacteriana em uma mercadoria pode resultar na transferência de genes de 

resistência a antibióticos. Em condições favoráveis para a transferência de material 

genético, a população de bactérias resistentes a antibióticos pode aumentar e mudar em 

diversidade (JUNG; MATTHEWS, 2016).Existem diversas razões que explicam a 
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importancia dasbactérias comensaisna disseminação da resistência aos antimicrobioanos 

associadas a alimentos crus: 1) bactérias comensaissão um importante reservatório de 

genes de resistência a antibióticos, 2) alimentos crus contêm altas populações de diversas 

comunidades bacterinas, e 3) a transferência de genes de resistência a antibióticos ocorre 

entre as bactérias comensais e patogênicas. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Amostragem 

Foram avaliadas 77 amostras de saladas de hortaliças cruas prontas para o  

consumo, individuais(uma única hortaliça) e ou mistas (dois ou mais ingredientes), 

adquiridas em 20 unidades de alimentação self-service(Tabela 1), nos bairros do Centro, 

Icaraí, Santa Rosa e Jardim Icaraí, no município de Niterói, RJ. A coleta foi realizada 

durante o período de 13 meses, de novembro de 2017 a Novembro de 2018. Foram 

coletados aproximadamente 200 g de cada amostra de salada, as quais foram 

acondicionadas em recipiente fechado de plástico ou alumínio (Figura 3), fornecido pelo 

próprio estabelecimento comercial e posteriormente transportadas em recipiente isotérmico 

e conservadas sob-refrigeração, com deslocamento máximo de trinta minutos até a chegada 

ao laboratório de Higiene e Microbiologia de Alimentos (LHIMA) da Faculdade de 

Fármácia da UFF, sendo as análises realizadas em período máximo de três horas após a 

coleta. 

 
Figura 3: Amostra de salada de hortaliça crua pronta para o consumo, coletada em 

recipiente plástico, em um restaurante self-service, na cidade de Niterói. 
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Tabela 1: Amostras de salada de hortaliças crua prontas para o consumos coletadas 

em restaurantes self service na cidade de Niterói. 

 

 

 

Amostra Salada Restaurante 

F1R1 Cenoura Ralada R1 

F2R1 Cenoura Ralada R1 

F3R1 Alface R1 

F4R1 Tomate R1 

F1R2 Tomate R2 

F2R2 Alface R2 

F3R2 Pepino R2 

F4R2 Tomate R2 

F1R3 Alface R3 

F2R3 Tomate + Cebola R3 

F1R4 Alface R4 

F2R4 Tomate R4 

F3R4 Pepino R4 

F4R4 Alface+tomate+crouton R4 

F1R5 Alface R5 

F2R5 Tomate R5 

F3R5 Repolho Roxo + RepolhoBranco+Tomate R5 

F1R6 Pepino + Chia R6 

F2R6 Cenoura Ralada R6 

F1R7 Beterraba Ralada R7 

F2R7 Tomate R7 

F3R7 Pepino R7 

F4R8 Pepino + Tomate R8 

F5R8 Repolho Branco + Pimentão +Salsa e Cebolinha R8 

F1R9 Beterraba Ralada R9 

F2R9 Cenoura Ralada R9 

F3R9 Rúcula+tomate cereja R9 

F4R9 Tomate R9 

F5R9 Alface R9 

F1R10 Cenoura Ralada R10 

F2R10 Beterraba Ralada R10 

F3R10 Tomate + Cebola R10 

F1R11 Alface Americano R11 

F2R11 Cenoura Ralada R11 

F3R11 Beterraba Ralada R11 

F4R11 Alface crespa + molho Mostarda R11 

F1R12 Rúcula c/ tomate seco + Queijo minas frescal R12 

F2R12 Cenoura Ralada R12 
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F3R12 Tomate R12 

F4R12 Pepino + Rabanete R12 

F5R12 Alface Americano R12 

F1R13 Alface crespa R13 

F2R13 Tomate R13 

F3R13 Cebola R13 

F4R13 Rúcula + Tomate Picado + Queijo Minas R13 

F5R13 Tomate R13 

F1R14 Rúcula R14 

F2R14 Tomate R14 

F3R14 Agrião + cenoura+ Cebola R14 

F4R14 Pepino R14 

F5R14 Tomate R14 

F1R15 Tomate Cereja+ Queijo Minas Frescal R15 

F2R15 Alface Crespa R15 

F3R15 Rúcula +Morango R15 

F4R15 Tomate R15 

F1R16 Acelga + Cenoura+ Chia R16 

F2R16 Tomate R16 

F3R16 Alface Lisa R16 

F4R16 Tomate Cereja + Queijo Minas Frescal R16 

F1R17 Pepino R17 

F2R17 Cebola R17 

F3R17 Tomate R17 

F4R17 Alface Lisa R17 

F1R18 Cenoura Ralada R18 

F2R18 Beterraba Ralada R18 

F3R18 Pepino R18 

F4R18 Rúcula + manga e Kani R18 

F1R19 Rúcula + tomate cereja R19 

F2R19 Salada de Pepino/salsa/tomate R19 

F3R19 Aipo/manga/Kani R19 

F4R19 Repolho Roxo R19 

F5R19 Cenoura Ralada R19 

F1R20 Pepino R20 

F2R20 Cenoura Ralada R20 

F3R20 Beterraba Ralada R20 

F4R20 Tomate R20 
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4.2. Processamento da amostra 

As amostras de salada de hortaliças cruas prontas para o consumo foram analisadas 

na capela de fluxo laminar, onde foi realizado o corte do alimento em pedaços de 

aproximadamente 3 cm, sendo realizadas três pesagens de 25 g para cada amostra. Em 

seguida, 25 g de cada amostra foram acondicionadas em três sacos plásticos estéreis, sendo 

adicionado no primeiro saco 225 mL de água peptonada (BPW) 0,1% (p/v) (HIMEDIA), 

no segundo saco 225 mL caldo triptona soja modificado (TSBm), e no terceiro saco 225 

mL de caldo de Enriquecimento de Listeria (LEB), seguido de homogeneização, 

individual, em Stomacher MK1204 por 120 segundos. A partir do homogeneizado em 

BPW (diluição de 10
-1

) foram realizadas diluições decimais em salina tampão fosfato 

(PBS; 0,01 M pH 7,4). 

 

4.3. Contagem dos indicadores de higiene (IH) 

A avaliação da qualidade microbiológica das saladas de hortaliça crua prontas para 

o consumo foi realizada através da contagem dos IH BAT, enterobactérias, coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e E. coli. 

 

4.3.1. Contagem de bactérias aeróbias total(BAT) 

A contagem de BAT foi realizada através da técnica de semeadura em 

profundidade. Uma alíquota de 1,0 ml das diluições 10
-2

 a 10
-6

 foi depositada em placa 

estéril descartável vazia, em duplicata, sendo em seguida homogeneizado ao agar triptona 

soja (TSA; HIMEDIA). Após a solidificação do meio de cultura as placas foram incubadas 

a 30 ºC por 72 h para contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) (ISO 48331: 

2013). 

 

4.3.2. Contagem deenterobactéria 

Membros da família Enterobacteriaceae caracterizam-se por fermentar glicose. 

Assim, o ágar VRB (Violet Red Bile Agar), indicado para detecção de coliformes, foi 

modificado,sendo a lactose substituída pela glicose em sua composição, dando origem ao 

ágar VRBG, indicado para contagem de enterobactérias (BRASIL, 2003). 

A contagem de enterobactérias foi realizada em 66 amostras de salada de hortaliças 

cruas prontas para o consumo. As diluições de 10
-2

 a 10
-5

 foram semeadas, em duplicata, 

através da técnica de semeadura em superfície, em meio Violet Red Bile Glucose Agar 

(VRBG; KASVI), em seguida as placas foram incubadas a 35°Cpor 24 h. A partir das 
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placas de mesma diluição que continham entre 30 e 300 colonias foi realizada a contagem 

de colônias típicas de enterobactérias, colônias rosa ou roxa, com halo pela precipitação 

(Figura 4) (APHA, 2015). Após a contagem, a partir de cada placa da diluição onde foi 

realizada a contagem, oito colônias suspeitas de enterobactéria foram selecionadas e 

semeadas em caldo triptona soja(TSB; KASVI) suplementado com 20% de glicerol (v/v) 

(TSB-G) e armazenadas a -20°C, para posterior identificação das colônias. 

 
 

Figura 4: Colônias típicas de enterobactérias em Violet Red Bile Glucose Agar(VRBG). 
 

4.3.3. Contagem de coliformes 

A contagem de coliformes totais e coliformes termotolerantes foi realizada através 

da técnica do Número Mais Provável (NMP). As diluições de 10
-1

 a 10
-5

 foram semeadas 

em tubos contendo caldo lauril sulfato triptose (LST), com tubo de Duhran invertido, 

incubadas a 35 ºC por 48 h, três tubos para cada duluição. O crescimento bacteriano com 

produção de gás nos tubos de LST foi transferido, com auxílio de uma alça bacteriológica, 

para os tubos correspondentes de caldo bile verde brilhante (VBBL; Himedia) e caldo E. 

coli (EC), incubados a 35 e 45 ºC por até 48 h, respectivamente. Coliformes totais foram 

contados a partir dos tubos com produção de gás no caldo VBBL e coliformes 

termotolerantes a partir dos tubos com produção de gás no caldo EC (APHA,2015). A 

Figura 5 ilustra o procedimento de contagem do NMP de coliformes. 
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Figura 5: Esquema ilustrativo da contagem do número mais provável (NMP) de 

coliformes totais, coliformes termotolerantes. 

 

4.3.4. Contagem de E.coli 

Cada tubo de caldo EC com crescimento bacteriano e produção de gás foi semeado, 

através de semeadura em superficie, em placas contendo ágar eosina azul de metileno 

1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 

1,0 ml 

1,0 ml 

1,0 ml 
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(EMB; HIMEDIA), incubado a 35 ºC por 18 a 24 h. Três a cinco colônias típicas de E. coli 

(negra com brilho metálico) (Figura 6A), de cada placa de EMB, foram submetidas a 

identificação bioquímica através do teste de INViC (Indol, Vermelho de Metila (VM), 

Voges-Proskauer (VP) e Citrato. E. coli produz gás indol, formando um anel vermelho, 

indol-positivo após a adição do reativo de Kovacs (Figura 6B); realiza a fermentação ácido 

mista, alterando a cor do meio para vermelho, VM-positivo após adição de vermelho de 

metila(Figura 6C); não produz acetoína, mantem a cor do meio amarela, VP-negativo após 

adição do α naftol e KOH(Figura 6D); e não utiliza citrato como única fonte de carbono, 

mantendo a coloração do meio verde, citrato-negativo (Figura 6E). O número de placas de 

EMB positivas para E. coli foi anotado e a contagem de E. coli foi realizada a partir da 

tabela do NMP (APHA, 2015). 

 

 

 

 

Figura 6: (A) Colônias típicas (negra com brilho metálico) de E. coliem ágar eosina azul de 

metileno (EMB) . Testes bioquímicos para identificação de E. coli, indol, VM, VP e citrato 

(IMVIC), (B) teste de produção de indol positivo(+); (C) teste de fermentação ácido mista 

positivo (VM +) e negativo (VM-); (D) teste de Voges Proskauer positivo (VP+) e 
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negativo (VP-); e (E) teste de utilização de citrato como única fonte de carbono, citrato 

positivo (+) e citrato negativo (-). 

 

4.4. Contagem dos indicadores de segurança (IS) 

A avaliação dasegurança microbiológica das saladas de hortaliça crua prontas para 

o consumo, ou seja, do risco microbiológico potencial à saúde do consumidor,foi realizada 

através da detecção dos ISSalmonella spp e L. monocytogenes. 

 

4.4.1. Pesquisa de Salmonella spp 

As amostras em BPW foram incubadas a 35 ºC por 24 h, para recuperação das 

células injuriadas de Salmonella spp. Após o enriquecimento uma alíquota de 1 mL da 

cultura em BPW foi transferida para 10 mL de caldo tetrationato (TT; OXOID) acrescido 

de iodo (0,2 mL), outra alíquota de 0,1 ml foi transferida para 10 mL de caldo Rapapport 

Vassilids modificado (RV; SIGMA ALCHICH), sendo os tubos incubados a 35 e 42 ºC  

por 24 h, respectivamente. Uma alíquota de cada caldo de enriquecimento seletivo foi 

semeado nos meios seletivos ágar Entérico de Hektoen (HE; BECTON DICKISON), ágar 

Bismuto Sulfito (BS; ACUMEDIA) e ágar Xilose Lisina Desoxicolato (XLD; KASVI), em 

duplicata, e incubadas a 35 ºC por 24 h. Em ágar HE as colônias típicas de Salmonella spp 

são transparentes, verde-azuladas, com ou sem centro preto, isolados  fortemente 

produtores de H2S podem produzir colônias inteiramente pretas; em ágar BS as colônias 

são marrons ou pretas com ou sem brilho metálico; em ágar XLDascolônias são 

transparentes, cor de rosa escuro, com ou sem centro preto, isolados fortemente produtores 

de H2S podem produzir colônias com centro preto grande e brilhante, ou mesmo 

inteiramente pretas (BAM/FDA, 2007). 

As colônias suspeitas de Salmonella spp, em cada meio de cultura foram 

submetidas à identificação bioquímica utilizando os meios ágar Lisina Ferro (LIA; 

HIMEDIA) e ágar Tríplice Açúcar (TSI; HIMEDIA). Após incubação a 35 ºC por 24 h, as 

colônias identificadas como Salmonella spp (TSI: rampa alcalina [vermelha] e fundo ácido 

[amarelo], com ou sem produção de H2S; LIA: fundo e rampa alcalinos [púrpura, sem 

alterações da cor do meio], com ou sem produção de H2S) foram submetidas à 

confirmação, através de soroaglutinação, utilizando anti-soro polivalente O para 

Salmonella (PROBAC DO BRASIL, São Paulo, Brasil). 
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4.4.2. Pesquisa de Listeria monocytogenes 

A amostra homogeneizada em caldo LEB foi incubada a 30ºC por 48 h horas. 

Após, 100 µl da cultura enriquecida foi semeada em caldo Fraser, incubado por 24 h a 35 

ºC e o crescimento bacteriano foi semeado em ágar PALCAM (Oxoid), incubando a 35ºC 

por até 24 h. Cinco colônias típicas de L. monocytogenes (negras com halos pretos) foram 

repicadas para placas de TSA, acrescido de 0,6% de extrato de levedura (TSA-YE), 

incubado a 35ºC por 24 h (ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004). Os isolados foram congelados 

a -20° em TSB-G, para posterior confirmação. 

 
4.5. Pesquisa de Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) 

A amostra homogeneizada em TSBm foi incubada por 3 h a 35°C. Após este 

período, 50 mL da cultura em caldo TSBm foi adicionado a 50 mL de caldo Triptona 

Fosfato de concentração dupla (TP2x) incubado a 42°C por 18 a 20 h. Em seguida, 100 µl 

da cultura em TP2x foi semeado em placas de agar CLED (Cistina Lactose Eletrólito 

Deficiente Agar, Difco, USA), incubadas a 35 C por 18 a 20 h. O crescimento 

polimicrobiano em CLED foi suspenso em PBS e 0,5 mL de cada suspensão 

polimicrobiana foram adicionadas a 0,5 mL de caldo TSB-G e congelado a -20 °C. Outra 

alíquota de 1 mL da suspensão polimicrobiana foi submetida a extração do DNA. 

A investigação de STEC foi realizada a partir da pesquisa do gene stx (marcador da 

categoria STEC) diretamente na suspensão polimicrobiana das 77 amostras de salada de 

hortaliças cruas pronta para o consumo. 

 

4.5.1. Extração do DNA da cultura polimicrobiana 

Um mL da suspensão polimicrobiana em PBS foi centrifugado a 5.000 rpm por 4 

minutos. Em seguida, o sobrenadante foi desprezado e o pellet foi lavado 3 vezes com 

tampão TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 0,1 mM, pH 7,6). Após a última lavagem o pellet foi 

ressuspenso em 100 μL de tampão TE e aquecido a 100 °C por 10 minutos. O material foi 

centrifugado por 50 seg a 5.000 rpm e o sobrenadante, contendo o DNA molde foi 

armazenado a - 20°C até a realização das reações da PCR. 

 

4.5.2. Pesquisa do gene stx 

A pesquisa do gene stx foi realizada através da PCR uniplex como descrito por 

Paton et al. (1993), com algumas modificações. A reação da PCR, denominada mix, foi 

realizada em um volume final de 30 µL composto por tampão PCR (10 X) (Sinapse, USA), 
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MgCl2 1,5 mM (Sinapse,USA), 10 mM de cada iniciador F - ATA CAG  AG(GA) 

G(GA)A TTT CGT e R - TGA TGA TG(AG) CAA TTC AGT AT) (Invitrogen, USA), 2,5 

mM de dNTP (Invitrogen, USA), 2 U de Taq DNA polimerase (Sinapse, USA) e 5 µL do 

DNA alvo. Os tubos foram levados ao termociclador Veriti® 96-Well Thermal Cycler, 

Applied Biosystems®. A amplificação ocorreu nas condições de 30 ciclos de 94ºC por 60 

s, 47 ºC por 180 s e 72 ºC por 240 s, gerando um produto de 212-215 pb (PATON et al., 

1993). Foi utilizada a cepa E. coli DH5 como controle negativo e a cepa E.coli EDL 933 

como controle positivo e água como controle da reação. 

Após amplificação, o produto da PCR foi submetido à eletroforese em gel de 

agarose a 1,5% (m/v). Nos slots do gel foram aplicados os controles, as amostras em teste e 

o marcador de peso molecular 1 Kb DNA Ladder (Invitrogen, USA). A todas as amostras e 

controles foram adicionados previamente 3 µL do corante azul de bromofenol (Invitrogen, 

USA) com a finalidade de aumentar a densidade do DNA, facilitando a dispersão das 

bandas e o acompanhamento da corrida. A voltagem utilizada foi de 90 V mantendo-se a 

amperagem em torno de 80 mA, condições em que a ―corrida‖ durava 60 min. Concluída a 

corrida eletroforética, o gel foi corado em uma solução de brometo de etídio (10 µg/mL) 

por aproximadamente 20 min, tornando-se visíveis sob luz ultravioleta as bandas de DNA 

formadas, sendo fotografado no fotodocumentador (L-Pix Chemi, Loccus 

Biotecnologia®). 

 

4.6. Identificação por MALDI-TOFMS 

Através do MALDI-TOF MS foram obtidos das colônias isoladas em meio VRBG 

e ágar PALCAM. As colônias típicas de enterobactérias e L. monocytogenes congeladas a - 

20°C foram semeadas em TSA, incubadas por 35°C±1 por 24 h, e transportadas até o 

Laboratório de Investigação em Microbiológia Médica- LIMM, do Instituto de 

Microbiologia Paulo Goés da UFRJ. As proteínas celulares foram obtidas pela 

transferência da cultura de célula para os poços de uma microplaca (96 MSP, Bruker 
®

 - 

Billerica, EUA). O sedimento bacteriano foi coberto com uma solução de lise (ácido 

fórmico a 70%; Sigma-Aldrich 
®

), deixando-se secar ao ar ambiente. Em seguida, uma 

alíquota de 1 μL da solução matrizdiluídos na concentração de 10mg/ ml (ácido alfa-ciano- 

4-hidroxi-cinâmico diluído em acetonitrila 50% e ácido trifluoroacético 2,5%, Sigma- 

Aldrich 
®

) foi aplicada nos poços da microplaca (96 MSP, Bruker 
®

 - Billerica, EUA) 

contendo o sedimento bacteriado e subsequente secagem ao ar. 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/lysis
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Os espectros de cada amostra foram gerados em um espectrómetro de massa 

(MALDI-TOF LT Microflex, Bruker 
®
), equipado com um 337 nm do laser de azoto em 

um caminho linear, controlado pelo programa FlexControl 3.3 (Bruker 
®

). Os espectros 

foram coletados em uma faixa de massa entre 2.000 e 20.000 m/z, e foram analisados pelo 

programa MALDI Biotyper 3.1 (Bruker 
®
), utilizando a configuração padrão para 

identificação de bactérias, que comparou o espectro das amostras com as referências em o 

banco de dados. Os resultados variam em uma escala de 0 a 3 pontos em que o valor mais 

alto significa uma correspondência mais precisa e uma identificação confiável. Valores 

entre 0 e 1,699 indica identificação não confiável, valores entre 1,7 e 1,999 indica provável 

identificação do gênero, valores entre 2 e 2,299 indica identificação segura do gênero e 

provável identificação da espécie e valores entre 2,3 e 3 indica alta probabilidade de 

identificação da espécie (Figura 7). (RODRIGUES et al., 2017). 

 
 

Valores de Score Descrição Símbolo Cor 

2.300....3.000 Alta probabilidade de 

indetificação de espécies 

(+++) Verde 

2.000....2.299 Identificação segura do 

gênero e provável 

identificação da espécie 

(++) Verde 

1.700....1.999 Provável identificação do 

gênero 

(+) Amarelo 

0.000....1.699 Não confiável (-) Vermelho 

 
Figura 7: Nível de confiabilidade dosresultados de acordo com os pontos (score) obtidos a 

partir do MALDI-TOF MS (MALDI-TOF LT Microflex, Bruker 
®

). 

 

4.7. Perfil de resistência a antimicrobianos 

Uma cepa de cada espécie de enterobactéria de cada amostra foi selecionada para 

avaliação do perfil de resistência a antimicrobianos, totalizando 145 isolados de 

enterobactéria. O fenótipo de resistência a antimicrobianos foi investigado através do teste 

de disco difusão, como recomendado pelo CLSI (2018) (Figura 8). As cepas foram 

semeadas, a partir do TSB-G, em caldo TSB e incubados a 35°C por 24 h. A cultura foi 

diluída em solução salina a 0,85% (m/v) até obter turvação correspondente à solução 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/nitrogen-laser
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padrão 0,5 da escala de MacFarland (1,5 x 10
8
 UFC/mL). Um swab (LABOR IMPORT) de 

algodão estéril foi mergulhado na cultura padronizada e friccionado nas placas de Petri 140 

x 15 mm contendo o meio Ágar Muller-Hinton (AMH; KASVI), a fim de se obter um 

crescimento denso e confluente. Em seguida foram depositados 13 discos de 

antimicrobianos (CEFAR, Brasil): ácido nalidixico (30 µg), azetreonam (30 µg), 

ceftazidime    (30    µg),cloranfenicol    (30    µg),ciprofloxacina    (5    µg),etrimethoprim- 

sulfamethoxazole (5 µg),fosfomicina (200 µg),gentamicina (10 µg), imipenem (10 

µg),levofloxacina (5 µg), meropenem (10µg), minociclina (30 µg), nitrofurantoina (300 

µg). Os discos foram colocados em pontos determinados da placa de AMH, com auxílio de 

uma pinça, sendo pressionado levemente sobre o meio. As placas foram incubadas a 36 

±1°C por 18 h. Após o período de incubação foi realizada a leitura dos halos formados ao 

redor de cada antimicrobianoe interpretados (Sensível, Intermediário e Resistente) segundo 

os critérios definidos pelo CLSI(2018). E. coli ATCC 25922 foi utilizado como controle 

para o teste de disco difusão. 

 

Figura 8: Teste Disco Difusão em placas de ágar Muller-Hinton. 

 
Foram classificados como multirresistentes (MDR), isolados que apresentaram resistência 

a 3 ou 4 classes de antimicrobianos, foram classificados como ESBL isolados que 

apresentaram resistência aos antimicrobianos pertencentes ao grupo dos monobactamicos 

ou ao grupo das cefalosporinas e CRE foram classificados os isolados resistentes aos 

antimicrobianos pertencentes ao grupo dos carbapenêmicos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Avaliação da qualidade microbiológica das saladas de hortaliças. 

A aplicação de programas de Boas Práticas Agricolas (BPA), Boas Práticas de 

Higiene (BPH), BPF e APPCC permite um controle efetivo de microrganismos 

patogênicos e deteriorantesna produção de alimentos, atuando positivamente na qualidade 

microbiológica do produto final (ICMSF, 2015). Um dos objetivos da análise 

microbiológia de alimentos é avaliar se as medidas de controle de microrganismos estão 

sendo aplicadas, fornecendo assim respostas quanto à qualidade e o risco que o alimento 

oferece à saúde do consumidor (ICMSF, 2015). Assim, baseado na análise de perigo e 

categorização de risco, no impacto do perigo à saúde pública, na literatura científica e na 

opinião de especialistas, são estabelecidos critérios microbiológicos de higiene e segurança 

para alimentos (ICMSF, 2015). Os critérios microbiológicos de higiene (CH) definem a 

aceitabilidade de um produto em função dos microrganismos indicadores de higiene. Os 

critérios microbiológicos de segurança (CS) definem a aceitabilidade de um produto em 

função dos microrganismos patogênicos e/ou suas toxinas/metabólitos (MARTIN et al., 

2016; BRASIL, 2018). 

 

5.1.1. Contagem de BAT 

A contagem de BAT variou entre a faixa de3 e 8,5 log UFC/g (Tabela 2).A maioria 

(36,4%) das amostras de salada de hortaliças cruas prontas para o consumoapresentou 

contagem de BAT na faixa entre 5 e 6 logUFC/g, seguido de 28,6% das amostras com 

contagem superior a 7 log UFC/g (Tabela 2).Alguns autores, no Brasil e em outros países, 

relatam que em geral hortaliças prontas para o consumo apresentam contagem de BAT 

entre 3 e 8log UFC/g (SANTOS et al., 2012; MAISTRO et al., 2012.; CERNA-CORTES 

et al., 2015).As amostras com as maiores contagens de BAT foram asalada mista de 

aipo/manga/kani, com 8,5 log UFC/g, as saladas mista de cenoura, com média de 6,7log 

UFC/g e as saladas mista de repolho, com média de 6,5 log UFC/g(Tabela 2).Maistro et al. 

(2012), em Campinas-SP,avaliaram 172 amostras de diferentes hortaliças prontas para o 

consumo (acelga,agrião,couve,rúcula,chicória) e observaram que todas as amostras 

apresentaram contagem de BAT acima de 4 logUFC/g, sendo a maior média 6,6 log 

UFC/g, observada entre as amostras de salada de alface. 

A legislação brasileira não estabelece a contagem de BAT como critério 

microbiológico de qualidade em saladas de hortaliça crua. A União Europeia também não 
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estabelece a contagem de BAT como critério de qualidade para hortaliças cruas prontas 

para o consumo humano, mas para alimentos de origem animal e derivados é estabelecido 

a contagem limite de 5 log UFC/g de BAT (EC, 2007). A Espanha (ANÔNIMO, 2001) 

estabelece contagem de até 6 log UFC/g de BAT em alimentos prontos para o consumo 

que não passam por tratamento térmico. Índia (FSSAI, 2006) e Singapura (Agri-Food & 

Veterinary Authority of Singapore, 2005) estabelecem contagem de até 5 log UFC/g 

deBAT em saladas de hortaliças. Com isso, foi determinado neste estudo o limite máximo 

de 5 log UFC/g para contagem de BAT como critério de higiene para as saladas de 

hortaliça crua prontas para o consumo. Com base neste padrão microbiológico, foi 

observado que a maioria (76,6%) das amostras de salada de hortaliças cruas prontas para o 

consumoapresentou contagem de BAT acima de 5 log UFC/g, sendo então classificadas 

como insatisfatórias para o consumo humano (Tabela 2), indicando condições inadequadas 

de higiene durante o processamento. 
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Tabela 2: Contagem debactérias aeróbias totais (BAT) em log UFC/g nas amostras de saladas de hortaliças cruas prontas para o consumo. 
 

Amostra 
  N° de amostras(%)  

Faixa Média ± DP 
> 2– 4 > 4 – 5 >5– 6 >6 – 7 >7 – 9 

Tomate (n =17) 1 (5,9) 6 (35,3) 4 (23,5) 2(11,8) 4 (23,5) 3,8-8,5 5,8 ± 1,4 

Alface (n =12) 0 1 (8,3) 8 (66,7) 1 (8,3) 2(16,7) 4,7-8,5 6,0 ± 1,0 

Cenoura (n =10) 0 2 (20) 3 (30) 3 (30) 2 (20) 4,5-8,5 6,1 ± 1,1 

Pepino (n =7) 0 2 (28,6) 2 (28,6) 0 3(42,5) 4,5-8,5 6,4 ± 1,5 

Beterraba (n =6) 0 1 (16,7) 2 (33,3) 1(16,7) 2 (33,3) 4,4-8,5 6,4 ± 1,6 

Cebola (n =2) 0 0 1 (50) 0 1(50) 5,2-7,4 6,3 ± 1,1 

M. Rúcula(n =7)
*
 0 1 (14,3) 4 (57,1) 0 2 (28,6) 4,9-8,5 6,4 ± 1,4 

M.Pepino(n=4) 1(25) 0 1 (25) 1(25) 1(25) 3,6-8,5 6,0 ± 1,8 

M. Tomate(n =4) 1 (25) 0 2 (50) 0 1(25) 3,0-7,5 5,5 ± 1,6 

M. Repolho (n=3) 1 (33,3) 0 0 0 2 (66,7) 3,8-8,5 6,5 ± 2,0 

M. Alface(n=2) 0 1 (50) 1 (50) 0 0 4,3-5,8 5,1 ± 0,8 

M. Cenoura(n = 2) 0 0 0 1(50,0) 1(50) 6,1-7,2 6,7 ± 0,6 

Aipo/Manga/Kani 

(n=1) 
0 0 0 0 1 (100) 8,5 - 

 

Total (n=77) 
 

4 (5,2) 

 

14 (18,2) 

 

28 (36,4) 

 

9 (11,6) 

 

22 (28,6) 

 

3,0-8,5 

 

6,1 ± 1,40 

 

M: Salada Mista, DP: Desvio Padrão 
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Oliveira et al. (2011) em Riberão Preto-SP, avaliaram 162 saladas de hortaliças 

prontas para o consumo (alface, chicória, espinafre, couve, rúcula) e, como no presente 

estudo, também observaram que a maioria (96,7%) das amostras apresentou contagem de 

BAT acima de 5 log UFC/g. Na Índia, Mritunjay e Kumar (2017) analisaram 480 amostras 

de hortaliças frescas incluindo pepino,tomate,cenoura,espinafre,rabanete e outras 

hortaliças, e observaram que 246 (51,2%) amostras apresentaram contagem de BAT acima 

de 6 log UFC/g. 

Na literatura é possível encontrar contagens ainda mais altas do que foi observado 

em nosso estudo. Oliveira et al. (2011),em Riberão Preto-SP,relatam que as saladas de 

rúcula prontas para consumo, provenientes de supermercados, apresentaram contagem 

média de BAT de 9,4 log UFC/g. 

 

A elevada atividade de água, o pH em torno da neutralidade, o baixo conteúdo de 

carboidratos e gorduras,além de outros fatores intrinsecos, facilitam o crescimento de 

bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas em hortaliças cruas, levando, 

consequentemente, o alimento a deterioração em menor período de tempo (WADAMORI; 

GOONERATNE; HUSSAIN, 2017).A preparação da salada de hortaliça crua é um 

processo realizado manualmente, exigindo contato da hortaliça com superfícies como 

facas, trituradores, tábuas de corte. Além disso, o processo de corte aumenta a superície de 

contato das hortaliças, favorecendo o crescimento bacteriano (JIANG et al., 2018). A etapa 

de sanitização é fundamental e imprensidívelpara o preparo de saladas de hortaliças cruas, 

nesta etapa é possível reduzir a contagem de microrganismos em alguns casos em até 3,4 

log UFC/g (SSEMANDA et al., 2017). 

 

A elevada contagem de BAT em saladas de hortaliça crua prontas para o consumo 

pode indicar prática de higiene deficiente durante o processo, incluindo a higiene de 

equipamentos e utensílios, armazenamento e distribuição em temperauta inadequada, 

deficiência na etapa de satinização, falta de asseio pessoal por parte dos manipuladores, 

diminuindo o tempo de prateleira do produto (HOLVOET et al., 2014, SSEMANDA et al., 

2017). 
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5.1.2. Contagem de Enterobactérias 

 

Por ser um grupo de bactérias mais abrangentes do que os coliformes, Hervert et al. 

(2016) propõem a contagem de enterobactérias como indicador de higiene de latícinios e 

produtos lácteos. A contagem de enterobactérias foi realizada em 66 amostras de salada de 

hortaliças cruas de 16 restaurantes. O número de enterobactérias nas amostras variou entre 

2,4 a 7,8 log UFC/g (Tabela 3). Três (4,5%) amostras apresentaram contagem de 

enterobactériasentre > 2 e 3 log UFC/g, 11(16,7%) amostras apresentaram contagem entre 

>3 e 4 log UFC/g, 18 (27,3%) amostras entre >4 e 5 log UFC/g, 24 (36,4%) amostras entre 

>5 e 6 log UFC/g, 5 (7,6%) amostras entre >6 e 7 log UFC/g e 5 (7,6%) amostras > 7 log 

UFC/g (Tabela 3).Al-Kharousi et al. (2016) avaliaram 45 amostras de hortaliças frescas 

obtidas de diferentes países (Oman, China, Austrália, Jordania, Irã e Holanda), e 

observaram contagem média de 5,3 log UFC de enterobactérias/g, resultado este com valor 

próximo ao obtido em nossa pesquisa, onde foi observada a média de 5 log UFC/g (Tabela 

3). 

O presente estudo mostrou ainda a variação da contagem de enterobactérias de 

acordo com os diferentes tipos de saladas de hortaliça crua avaliadas. A salada de 

aipo/manga/kani, foi a que teve maior contagemde enterobactérias com 5,8log UFC/g, 

seguido da salada mista de rúcula com contagem média de5,6 log UFC/g (Tabela 3). 

Ssemanda et al (2017) realizaram a contagem de enterobactérias em112 amostras de 

hortaliças diversas em três pontos (na fazenda, no mercado e prontas ao consumo). Estes 

autores observaram valor médio de enterobactérias nas hortaliças prontas para o consumo 

(após a higienização com produto saneante) de 3,2 log UFC/g, valor inferior ao encontrado 

em nosso trabalho, onde foi observada contagem média de 5 log UFC/g. 

Na literatura não são encontrados muitos estudos relacionados à contagem de 

enterobactérias em hortaliças prontas para o consumo. Na Polonia,Szczech et al. (2018), 

avaliaramdiferentes amostras de hortaliças frescas provenientes de produção convencional 

(n=600) e orgânica (n=372) (alface,rabanete, cenoura e beterraba)e observaram valores de 

2,1 e 2,3 log UFC de enterobactérias/g, respectivamente.Ssemanda et al (2017) 

encontraram valores de 3 log UFC de enterobactérias/g de hortaliças prontas para consumo 

servidas em hoteís e restaurantesde Ruanda, na África. 
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Tabela 3: Contagem de enterobactérias, em log UFC/g de amostras de salada de hortaliça crua prontas para o consumo. 

 

Amostras 
  N° de amostras (%)   

Faixa Média ± DP 
> 2– 3 > 3– 4 > 4 –5 >5– 6 >6 -7 >7 – 8 

Tomate (n=15) 1(6,6) 4(26,7) 4(26,7) 3 (20) 2 (13,3) 1(6,6) 2,8 -7,8 4,8 ± 1,3 

Alface (n=9) 1(11,1) 1(11,1) 2(22,2) 4(44,4) 0 1(11,1) 3,0 -7,7 5,0 ± 1,4 

Cenoura(n=9) 0 2(22,2) 3(33,3) 3(33,3) 1(11,1) 0 3,5 -6,4 4,8 ± 0,8 

Pepino(n=6) 0 0 2(33,3) 3 (50) 0 1(16) 4,4 -7,5 5,5 ± 1,0 

Beterraba(n=6) 0 33 (50) 1(16) 2(33,3) 0 0 3,1 -5,6 4,2 ± 0,9 

Cebola (n=2) 0 0 2 (100) 0 0 0 4,5 - 4,7 4,6 ± 0,1 

M.de Rúcula(n=7)
*
 0 0 1(14,3) 5 (71,4) 1(14,3) 0 4,5 - 6,1 5,6 ± 0,5 

M. Pepino(n=3) 1(33,3) 0 0 1(33,3) 0 1(33,3) 2,4 - 7,3 5,1 ± 2,0 

M. Tomate(n=3) 0 0 2 (66,7) 0 1 (33,3) 0 4,8 - 6,8 5,3 ± 0,7 

M. Repolho(n=2) 0 1 (50) 0 0 0 1(50) 3,9 - 7,1 5,5 ± 1,6 

M. Alface(n=1) 0 0 1(100) 0 0 0 4,8 - 

M.Cenoura(n=2) 0 0 0 2 (100) 0 0 5,4 5,4 

Aipo/Manga/Kani(n=1) 0 0 0 1(100) 0 0 5,8 - 

Total (n=66) 3 (4,5) 11 (16,7) 18 (27,3) 24 (36,4) 5 (7,6) 5 (7,6) 2,4 - 7,8 5,0 ± 1,2 

M: Salada Mista, DP: Desvio Padrão 
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A legislação brasileira vigente, RDC nº 12/2001 (BRASIL, 2001), não estabelece 

limitepara contagem de enterobactérias em hortaliças cruas prontas para o consumo. A 

Consulta Pública n° 542 (BRASIL, 2018) a qual pretende substituir a legislação atual, 

propõe para hortaliças, raízes, tubérculos e fungos comestíveis, preparados (inteiros, 

descascados ou fracionados), sanificados, branqueados, refrigerados ou congelados, SEMI- 

ELABORADOS, o limite máximo de 3 log UFC de enterobactérias/g. Esta consulta 

pública foi encerrada em 17 de setembro de 2019 e a nova legislação tem previsão de ser 

homologada até o ano de 2020. 

Utilizamos então, para classificar as saladas de hortaliças cruas prontas para o 

consumo, o padrão microbiológico de3 log UFC de enterobactérias/ g,como proposto pela 

Consulta Pública n° 542 (BRASIL, 2018) para hortaliças semi-elaboradas. 

Com base neste critério, 63 (95,5%) amostras foram classificadas como 

insatisfatórias para o consumo humano e apenas 3 (4,5%) foram classificadas como 

satisfatórias (Tabela 3). Somente uma (1/15; 6,7%) amostra de salada de tomate, uma (1/9; 

11,1%) amostra de salada de alface, e uma (1/3; 33,3%) amostra de salada mista de pepino 

foram classificadas como satisfatórias para o consumo humano, de acordo com o indicador 

de higiene contagem de enterobactérias (Tabela 3). 

Os resultados encontrados em nosso trabalhosugerem possíveis falhas no processo 

de higienização das saladas, ou ainda, a má qualidade da matéria prima oriunda da falta de 

higine durante o processo produtivo e possível contaminação do solo por água de reuso e 

adubo com fezes de animais, ou ainda contaminação durante ou após o preparo das saladas. 

As colônias suspeitas de enterobactériaisoladaem agar VRBG foram selecionadas e 

identificadas através da tecnologia MALDI-TOF MS.Ao todo foram identificadas, a partir 

do VRGB, 401 colônias suspeitas de enterobactéria (colônias rosa ou roxa, com halo 

deprecipitação). Entre as colônias suspeitas, 318 (79,3%) foram identificadas como 

pertencendo a alguma espécie de enterobactéria, e 83 (20,7%) foram identificadas 

comopertencentes a outras espécies (não-enterobactéria). 

O ágar VRBG é o meio de cultura recomendado para contagem de enterobactérias a 

partir de alimentos (BRASIL, 2003; HERVERT et al., 2016).As colônias isoladas 

identificadas como pertencentes a alguma espécie de não-enterobactéria apresentaram 

características típicas de enterobactérias em ágar VRBG; este fato também foi observado 

por outros autores (ABBOTT; CHEUNG; JANDA, 2003; CONSTANTINIU et al., 2004; 

ERDEM et al., 2011;HERVERT et al., 2016).Isso demonstra que o meio VRBG apresenta 
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falhas que podem levar a uma contagem superestimada de enterobactérias no alimento, 

influenciando diretamente no papel deste grupo como indicador de higiene de 

alimentos.Foi possível ainda identificar entre os isolados não-enterobactéria, 

trêsespéciesgram-positivas (Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus schleiferi e 

Micrococcus luteus).O ágar VRBG tem bile em sua composição, que teoricamente deveria 

inibir a presença de bactérias Gram-positivas(CORRY;CURTIS;BAIRD, 2003). As 

espécies Gram-positivas apresentaram score(pontos)de identificaçãono MALDI-TOF 

MSentre1,71 e1,90.Apesar destes valores de score não precisar a identificação da espécie, 

podemosconsiderar a identificação do gênero, não descartando a probabilidade de bactérias 

gram-positivas se desenvolverem no VRBG. 

 
 

Isolado Espécie Score 

F4R14.5 Staphylococcus schleiferi 1,710 

F4R14.8 Staphylococcus schleiferi 1,905 

F4R14.8 Staphylococcus pseudintermedius 1,779 

F1R16.4 Micrococcus luteus 1,908 

 

Tabela 4: Identificação das bactérias Gram-positivas isoladas a partir do VRBG, 

demonstrando onível de confiabilidade dosresultados de acordo com os pontos (score) 

obtidos em MALDI-TOFMS (MALDI-TOF LT Microflex, Bruker 
®

). 

A partir dos318 isoladosda família Enterobacteriaceae foi possível identificar um 

total de 30 espéciespertencentes a19 gêneros (Figura11). As espécies de enterobactérias 

mais frequentes em saladas de hortaliças prontas para o consumo foram: Klebsiella 

pneumoniae (114/318; 35,8%), Enterobacter cloacae (70/318; 22,0%), Enterobacter 

asburiae (44/318; 13,8%),Raoultella ornithinolytica (19/318; 6,0%), Klebsiella variicola 

(9/318; 2,8%) e um percentual de 2,2% (7/318) deE. coli também foi isolado (Figura 9). 

Com base nos dados da literaturafoi possível classificar as enterobactérias isoladas 

em5 classes: A – Patógeno Humano(Escherichia coli2,2%), B- Patógeno oportunista 

Humano (Enterobacter asburiae 13,7%,Enterobacter cloacae21,9%,Enterobacter 

cowanii0,6%,Enterobacter gergoviae0,3%,Enterobacter kobei1,2%,Enterobacter 

ludwigii1,2%, Citrobacter youngae0,6%, Citrobacter freundii0,3%, Cronobacter 

sakazakii0,6%, Klebsiella oxytoca1,5%, Klebsiella pneumoniae35,6%,Klebsiella 

variicola2,81%, Serratia marcescens0,6%,Leclercia adecarboxylata2,2%,Lelliottia 
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amnigena0,3%, Pluralibacter gergoviae0,3%, Rahnella aquatilis0,3%, Kosakonia 

cowanii0,3%,Enterococcus faecalis0,6%),C-Benéfica a Planta (Comamonas aquática),D– 

Fitopatógeno (Erwinia persicina, Pantoea agglomerans, Pectobacterium carotovorum), E- 

Comensal a Planta (Kluyvera ascorbata, Kluyvera cryocrescens)(JAY, TONDO, 2005; 

GUO et al., 2016;NITHYA; BABU, 2017;WANG et al., 2017; HOLÝ et al., 2018 ; LEE et 

al., 2019).As E. coli isoladasem nosso estudo, não foram avaliadas quanto o potencial 

patogênico, no entanto, classificamos os isolados E. colicomo patógenos humano em 

potencial. 
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Figura 9. Número de espécies pertencentes à família Enterobateriaceae isoladas a partir de amostras de salada de hortaliças prontas para 

consumo 
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Entre as enterobactérias,os patógenos oportunistas humanos apresentaram maior 

destaque (285/318; 89,62%) nas saladas de hortaliças cruas prontas para o consumo 

servidas em restaurantes self service de Niterói. A presença de patógenos oportunistas nas 

saladas por si só não implicam em risco direto ao consumido, mas apontam para a 

preocupação de possível colonização do microrganismo em pessoas saudáveis. É 

importante enfatizar que a implementação da etapa de sanitização no preparo destes 

alimentos é fundamental para redução e eliminação desses microrganismos, controlando os 

possíveis riscos a saúde humana. 

Entre os 83cepas não-enterobactéria, foram identificadas 25 espécies a partir de 7 

gêneros (Figura 10). O gênero mais prevalente foi Acinetobacter spp. (30/83; 36,1%), com 

seis espécies identificadas, seguido de Ochrobactrumspp. (15/83; 18,07%), com três 

espécies identificadas, Pseudomonasspp., com a maior diversidade de espécies 

identificadas (10 espécies,sendo que não foi encontradoPseudomonas aeruginosa), 

Stenotrophomonas (12/83; 14,4%), com uma única espécie identificada (S.maltophilia), 

Aeromonas spp. (6/83; 7,2%), com duas espécies identificadas, e por último os gêneros 

Gram-positivos (4/83; 4,8%), com duas espécies identificadas,Staphylococcus spp. (3/83; 

3,6%) e Micrococcus spp. (1/83; 1,2%), com uma única espécie identificada (M. luteus). 

As espécies não-enterobactérias, foram identificadas como bactérias, relacionadas 

combenéficas ao solo, deterioradoras de vegetais ou ainda patógeno oportunista 

(S.maltophilia)(NITHYA; BABU, 2017).A presençade S.maltophilianão representa um 

risco direto à saúde humana, estepatógeno oportunista pode ser facilmente eliminado 

através de um processo cuidadoso de sanitização do alimento. 

Nithya e Babu (2017) estudando saladas de hortaliças cruas (cenoura, pepino, 

tomate e cebola) na Índia, identificaram diferentes espécie bacteriana a partir do 

sequenciamento do gene 16S rRNA, com destaque para: S.maltophilia, Staphylococcus 

aureus, E.aerogenes, S.entérica, Bacillus pumilus, Pseudomonas aeruginosa,Bacillus 

cereus,B.subtilis e L.monocytogenes, E.faecium. 
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Figura 10. Espécies não-pertencentes a família Enterobateriaceae isoladas a partir deamostras de salada de hortaliças prontas para consumo. 
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5.1.3. Contagem de Coliformes 

Assim como muitas outras bactérias Gram-negativas não patogênicas, os 

coliformes crescem bem em uma ampla variedade de meios e em muitos alimentos. A 

contagem de coliformes totais é considerada um IH, informando sobrea qualidade  

higiênica do processamento, falha de processo (especialmente tratamento térmico) e 

contaminação pós-processamento (TORTORELLO, 2003). Contudo, sua presença não 

indica agentes patogênicos (NGUZ et al. 2005). A contagem de coliforme total neste 

estudo variou entre <0,5 e 5 log NMP/g, onde < 0,5 log NMP corresponde a não 

identificação de coliforme no caldo VBBL. A média de 3,5 log NMP de coliformes 

totais/gde salada de hortaliça crua foi calculada considerando < 0,5 log NMP como 0,5 log 

NMP(Tabela 5). Esta mesma consideração foi utilizada para o cálculo da média de 

coliformes termotolerantes e E. coli.Brandão et al. (2014), no Rio de Janeiro, descreveram 

que 66,7% das amostras de alface prontas para o consumo apresentaram valores de até 4,0 

log NMP/g decoliformes totais. Marine et al. (2015), nos EUA,avaliaram 369 amostras de 

hortaliças frescas (alface e outras verduras) provenientes de agricultura convencional 

(n=191) e orgânica(n=178) e observaram média de 2,0 log NMP/g e 1,3 log NMP/g para 

contagem de coliforme total, respectivamente. Resultados estes um pouco abaixo dos 

valores encontrados em nosso estudo. 

Resultados superiores ao observado neste estudo também estão descritos na 

literatura. Mritunjay e Kumar (2017) na Índia realataram contagem de coliformes totais 

entre 3,0 e 7,8 log NMP/g, sendo que 54% das amostras de hortaliças (pepino, tomate, 

cenoura, espinafre, rabanete) apresentaram contagem acima de5 log UFC/g. 

A salada de hortaliças de aipo/manga/kani e as saladas mista de rúcula foram as 

que apresentaram maior contagem de coliforme total, com resultados médio de 5,0 e 4,9 

log NMP/g, respectivamente. A menor contagem foiobservada entre as amostras de salada 

mista de alface com contagem de 1,5 logNMP de coliforme total/g (Tabela 5). 

A RDC nº 12/2001 (BRASIL, 2001), não estabece limites máximos para 

coliformes totais em hortaliças cruas prontas para o consumo.Alguns estudos relatam que a 

contagem de coliformes totais em hortaliças prontas para o consumo normalmente se 

encontra entre 4 e 6 log NMP/g (BADOSA et al. 2008; SEO; JANG; MOON, 2010; 

SEOW et al., 2012). Nestes mesmos trabalhos é citado que valores acima de 5 log NMP/g 

implicam diretamente na qualidade sanitária do alimento. Desta forma foi estabelecido 

como nível aceitável de coliformes totais para hortaliças prontas para o consumo o limite 
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máximo de 5 log UFC/g. De acordo com o padrão estabelecidopara o indicador de higiene 

coliformes totais, 100% das amostras de salada de hortaliça foram classificadas como 

satisfatórias para o consumo humano (Tabela 3). 

A contagem de colifomes termotolerantes a partir das 77 amostras de salada de 

hortaliça crua variou entre <0,5 e 5 log NMP/g, com média de 1,7 log NMP/g (Tabela 6). 

A salada de hortaliças de aipo/manga/kani apresentou a maior contagem (4 log 

NMP/g), e as amostras de salada de rúcula apresetaram a maiorcontagem média (2,9 log 

NMP/g)de coliformes termotolerantes (Tabela 6). Já a salada mista de alface foi a que 

apresentou menor contagem média de coliformes termotolerantes(0,7 log NMP/g)(Tabela 

6). 

Maldonade et al. (2019), no Distrito Federal, analisaram 103 amostras de hortaliças 

cruas prontas para o consumo, e em nenhuma delas observaram valores de coliforme 

termotolerante acima de 2 log NMP/g. César et al. (2015), avaliaram 36 amostras de 

saladas de alface simples coletadas de restaurantes self service,61,1% apresentaram valores 

de coliformes termotolerantes acima de 2 log NMP/g. 
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Tabela 5: Contagem de coliformes totais, em log NMP/g,em amostras de salada de hortaliça crua prontas para o consumo. 
 

 
 

 

Amostras 
 N° de amostras log NMP/g (%)   

Faixa 
 

Média ± DP 
<0,5 – 1 > 1 – 2 >2 – 3 >3– 4 >4– 5 

Tomate (n =17) 1 (5,9) 2 (11,8) 3 (17,7) 4(23,6) 7 (41,3) 0,8 - 5,0 3,6 ± 1,4 

Alface (n =12) 1 (8,3) 2 (16,6) 3 (24,9) 5 (41,5) 1 (8,3) 0,8 - 5,0 2,8 ± 1,2 

Cenoura (n =10) 0 1 (10) 3 (30) 1 (10) 5 (50) 1,4 - 5,0 3,9 ± 1,3 

Pepino (n =7) 0 2 (28,6) 2 (28,6) 1 (14,3) 2 (28,6) 1,5 - 5,0 3,1 ± 1,4 

Beterraba (n =6) 0 1 (16,7) 2 (33,4) 0 3 (50,1) 1,6 - 5,0 3,6 ± 1,5 

Cebola (n =2) 0 0 0 1(50) 1(50) 3,2 - 5,0 4,1 ± 0,9 

M. Rúcula(n =7) 0 0 0 1(14,3) 6 (85,7) 4,0 - 5,0 4,9 ± 0,3 

M. Pepino(n=4) 1 (25) 1(25) 0 1 (25) 1 (25) 0,5 - 5,0 2,5 ± 1,8 

M.Tomate(n =4) 1(25) 0 0 1 (25) 2 (50) 0,9 - 5,0 3,7 ± 1,7 

M. Repolho (n=3) 1(33,3) 1(33,3) 0 0 1(33,3) 0,6 - 5,0 2,4 ± 1,9 

M.Alface(n=2) 1(50) 0 1(50) 0 0 0,5 - 2,5 1,5 ± 1,0 

M. Cenoura(n = 2) 0 0 1(50) 1(50) 0 2,9 - 4,0 3,5 ± 0,6 

Aipo/Manga/Kani(n=1) 0 0 0 0 1(100) 5,0 - 

Total (n=77) 6 (7,8) 10 (13) 15 (19,5) 16 (20,8) 30 (39,0) 0,5 - 5,0 3,5 ± 1,0 

 

M: Salada Mista, DP: Desvio Padrão. 
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A RDC nº 12/2001 (BRASIL, 2001), estabelece para o grupo de ―hortaliças frescas, 

in natura, preparadas (descascadas ou selecionadas ou fracionadas) sanificadas, 

refrigeradas ou congeladas, para consumo direto, com exceção de cogumelos‖, limite 

máximo de2 log NMP/g decoliforme termotolerante. Vinte e cinco (32,4%) amostras 

apresentaram contagem de colifome termotolerante acima de 2 log NMP/g e 

consequentemente se encontravam impróprias para o consumo humano, enquanto 52 

(67,6%) amostras estavam próprias para o consumo humano (Tabela 6).Todas as amostras 

de salada de beterraba, cebola, mista de pepino, mista de alface e mista de 

cenoura,apresentaram valores de coliforme termotolerante dentro do padrão estabelecido 

pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2001). As demais saladas apresentaram pelo 

menos uma amostra com contagem de coliforme termotolerante> 2 log NMP/g (Tabela 

6).Entre as saladas de hortaliça crua individual e mista, 70,4% (38/54) e 60,9% (14/23) das 

amostras,respectivamente, estavam satisfatória para o consumo humano. 

A quantidade de coliformes termotolerantes em valores superiores aos permitidos 

pela legislação em alimentos prontos para o consumo indicam condições insatisfatórias da 

matéria prima, ou condições insatisfatórias no processamento ou condições higiênico- 

sanitárias inadequadas.A contagem de coliformes também se faz necessária para indicar a 

possível presença de enteropatógenos(SE-YOUNG et al., 2017). 
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Tabela 6: Contagem de coliformes termotolerantes,em log NMP/g,nasamostras de salada de hortaliça crua prontas para oconsumo. 
 

 
 

Amostras 
 N° de amostras log NMP/g (%)   

Faixa 
 

Média ± DP 
<0,5 -1 > 1 – 2 >2– 3 >3– 4 > 4– 5 

Tomate (n =17) 5(29,5) 4(23,6) 6 (35,4) 1 (5,9) 1 (5,9) 0,5 - 5,0 2,0 ± 1,2 

Alface (n =12) 6(49,8) 2 (16,6) 3 (24,9) 1 (8,3) 0 0,5 - 3,4 1,5 ± 1,0 

Cenoura (n =10) 4 (40,0) 5 (50) 1 (10) 0 0 0,5 - 2,4 1,2 ± 0,6 

Pepino (n =7) 3 (42,9) 1 (14,3) 3 (42,9) 0 0 0,5 - 2,4 1,6 ± 0,7 

Beterraba (n =6) 1 (16,7) 5 (83,3) 0 0 0 0,5 - 2,0 1,5 ± 0,5 

Cebola (n =2) 1(50) 1(50) 0 0 0 0,5 - 1,4 0,9 ± 0,4 

M. Rúcula(n =7) 1(14,3) 1(14,3) 2 (28,6) 1(14,3) 2 (28,6) 0,5 - 5,0 2,9 ± 1,6 

M Pepino(n=4) 2 (50) 2 (50) 0 0 0 0,5 - 1,9 0,9 ± 0,6 

M.Tomate(n =4) 2(50) 0 1(25) 1(25) 0 0,5 - 4,0 1,9 ± 1,5 

M. Repolho (n=3) 1(33,3) 1(33,3) 1(33,3) 0 0 0,6 - 1,6 1,1 ± 0,4 

M. Alface(n=2) 2 (100) 0 0 0 0 0,5 - 0,9 0,7 ± 0,2 

M. Cenoura(n = 2) 1(50) 1(50) 0 0 0 0,9 - 1,4 1,1 ± 0,3 

Aipo/Manga/Kani(n=1) 0 0 0 1(100) 0 4,0 - 

Total (n=77) 29 (37,7) 23(29,9) 17(22) 5(6,5) 3(3,9) 0,5 - 5,0 1,7 ± 1,2 

 
M: Salada Mista, DP: Desvio Padrão 
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5.1.4. Contagem de Escheriachia coli 

 
E. coli é consideradao melhor indicador de contamição fecal,uma vez que pode ser 

isolada exclusivamente do trato intestinal de animais de sangue quente e identificada mais 

facilmente do que outros patógenos quando presentes em água (JAY, TONDO, 2005).São 

comumente usados também para avaliar a higiene dos alimentos preparados ou 

manipulados(LEÓN et al., 2013). 

Os resultados da contagem de E.coli podem ser vistos na Tabela 7.Setenta e quatro 

(96,1%) amostras de salada de hortaliça crua apresentaram contagem de E.colientre<0,5 

(não identificação de E. coli em agar EMB) e 1 logNMP/g.Duas (2,6%) amostras 

apresentaramcontagem de E. colientre >1 e 2 log NMP/g e uma (1,3%) amostra apresentou 

contagem entre > 2 e 3 log NMP (Tabela 7).Uma amostra de salada mista de rúcula 

apresentou 2,1 log NMP/g de E. coli, esta amostra já vinha apresentando resultados acima 

dos parâmetros para BAT, enterobactérias,coliforme total e coliforme termotolerante. 

 
Tabela 7: Contagem de E. coli, em log NMP/g, em amostras de salada de hortaliça crua 

prontas para o consumo. 

 
 

 

Amostras 
N° de amostras (%)   

Faixa 
Média ± 

DP < 0,5 -1 >1 – 2 >2 – 3 

Tomate (n=17) 16 (94,1) 1 (5,9) 0 <0,5-1,0 0,6 ± 0,2 

Alface (n=12) 11 (91,64) 1 (8,3) 0 <0,5-2,0 0,6 ± 0,4 

Cenoura (n=10) 10 (100) 0 0 <0,5 0,5 ± 0,0 

Pepino (n=7) 7 (100) 0 0 <0,5 0,5 ± 0,0 

Beterraba (n=6) 6 (100) 0 0 <0,5 0,5 ± 0,0 

Cebola (n=2) 2 (100) 0 0 <0,5 0,5 ± 0,0 

M. Rúcula (n=7) 6 (85,7) 0 1(14,3) <0,5-2,1 0,8 ± 0,6 

M. Pepino (n=4) 4 (100) 0 0 <0,5-0,6 0,5 ± 0,1 

M. Tomate (n=4) 4 (100) 0 0 <0,5-0,6 0,5 ± 0,1 

M. Repolho (n=3) 3 (100) 0 0 <0,5 0,5 ± 0,0 

M. Alface (n=2) 2 (100) 0 0 <0,5 0,5 ± 0,0 

M. Cenoura (n=2) 2 (100) 0 0 <0,5 0,5 ± 0,0 

Aipo/Manga/Kani 
  (n=1)  

1 (100) 0 0 0,5 - 
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Total 74 (96,1) 2 (2,6) 1 (1,3) <0,5-2,1 0,6 ± 0,3 

M: Salada Mista, DP: Desvio Padrão 

ARDC nº 12/2001 (BRASIL,2001), não estabelece critérios microbiológicos para 

contagem deE.coli em hortaliças cruas prontas para o consumo ou qualquer outro alimento. 

A  Consulta  Pública  nº  542  (BRASIL,  2018),  propõe  para a  categoria ―hortaliças,  raízes, 

tubérculos e fungos comestíveis, preparados (inteiros, descascados ou fracionados) 

sanificados, branqueados, refrigerados ou congelados, pronto para consumo‖ limite máximo 

de 2 log UFC/g de E. coli. 

Foi observadoque76 (98,7%) das amostras de hortaliçasestavam satisfatórias para 

o consumo humano e 1 (1,3%) foi classificada como insatisfatória para o  consumo 

humano (Tabela 7). Brandão et al. (2014), no Rio de Janeiro, observaram que 30% das 

amostras de alface prontas para o consumo em restaurantes self service continham 

E.coliacima de 2 log UFC/g, valores estes bem divergentes do encontrado em nosso 

estudo, onde foi visto apenas uma amostra (1,3%) acima de 2 log/UFC.Araújo et al. 

(2017), em Portugal avaliaram 239 amostras de hortaliças frescas, e em 38% foram 

isoladas E.coli, sendo que todas se encontravam dentro do parâmetro da legislação 

Portuguesa que também estabelece limite de 2 logUFC/g. 

E.colié uma bactéria damicrobiota intestinal de animais de sangue quente e 

consequentemente não deveria ser encontrada em nehuma amostra de salada de 

hortaliçapronta para o consumo. 

 

5.1.5. Detecção de STEC 

O gene stx, marcador da categoria STEC, foi investigado através da PCR uniplex 

nas suspensões polimicrobianadas das 77 amostras de salada de hortaliça crua pronta para 

o consumo. Nenhuma amostra apresentou o gene stx. 

Não encontramos nenhum trabalho no Brasil que tenha pesquisado STEC em 

vegetais. Marine et al. (2015), avaliaram 369 amostras de hortaliças frescas (alface, 

espinafre, beterraba e outras verduras) provenientes de agricultura convencional (n=191) e 

orgânica (n=178) nos EUA, quanto a prevalência dos genes que codificam para toxina 

Shiga.Estes autores observaram os genes stx1 e stx2 em duas 0,54%amostras, no entanto, 

STEC não foi isolada de nenhuma amostra. 

Em estudo realizado no México, na cidade de Pachuca, Gomez-Aldapa et al. 

(2013), avaliaram a presença de STEC em 200 amostras de tomate e encontraram STEC 
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em 11 (5,5%) amostras. STEC foram também identificadas a partir de outros alimentos 

crus, tais como saladas de legumes (CASTRO-ROSAS et al., 2012) e suco de cenoura 

(TORRES-VITELA et al., 2013). 

A presença de STEC em alimentos pode ser considerada um fator de risco 

potencial para doenças humanas, tanto esporádicas quanto relacionadas a surtos (COOLEY 

et al., 2013). STEC tem como principal reservatório o gado bovino (CAPRIOLI et al., 

2005). A contaminação de vegetais por STEC pode ocorrer através do solo ou da água 

contaminada (CAPRIOLI et al., 2005; SOUZA et al., 2010). O controle durante a 

produção primária é fundamental, em adição, a higienização é uma etapa crítica no 

controle de STEC em saladas de hortaliças cruas. 

 

5.2. Pesquisa de Salmonella spp. 

Nenhum isolado deSalmonella spp foi encontrado a partir das 77 amostras de 

saladas de hortaliças crua prontas ao consumo. Em estudo realizado no Rio de 

Janeiro,Brandão et al. (2014), analisaram 90 amostras de alfacede diferentes origens, como 

supermercados e restaurantes self service, o resultado encontrado foi ausência de 

Salmonella spp.em todas as amostras analisadas, resultado este semelhante com os obtidos 

neste estudo.Oliveira et al. (2011) em Ribeirão Preto-SP, isolaramSalmonella spp. a partir 

de 1,2% das amostras de hortaliças minimamente processadas.Gurler et al. (2015), 

naTurquia observaram que 8% das amostras de saladas prontas para o consumo estavam 

contaminadas comSalmonella spp. 

ARDC nº 12 (BRASIL, 2001) e a Consulta Pública nº 542 (BRASIL, 2018) 

preconizam para a categoria hortaliças, raízes, tubérculos e fungos comestíveis, preparados 

(inteiros, descascados ou fracionados) sanificados, branqueados, refrigerados ou 

congelados, pronto para consumo ausência de Salmonella spp. em 25 g. 

Os resultados obtidos neste estudo demostram que todas as amostras analisadas 

estão dentrodo padrão estabelecido pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2001) em 

relação a critério de segurança, pesquisa de Salmonella spp. 

 

5.3. Pesquisa deListeria monocytogenes 

 

Em nenhuma das 77 amostras de hortaliças foi possível isolar L. monocytogenes, 

apesar do crescimento de colônias sugestivas da bactéria em ágar PALCAM (Figura 11). 

Das 77 amostras analisadas, 4 (5,2%) apresentaram colônias suspeitas de Listeria spp., 
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entretando, estes isolados quando submetidos a análise proteômica em MALDI-TOF MS, 

não foram confirmados como Listeria spp.Angelidis, Kalamaki e Georgiadou 

(2015),observaram que nem todos os isolados suspeitos de Listeria spp. são 

verdadeiramente Listeria spp. Estes autores, em estudo realizado na Grécia,analisaram, a 

partirde queijos,64 isolados suspeitos de Listeria sppem Ágar Listeria Ottaviani e Agosti 

(ALOA) e no meios convencionais agarOxford e Palcam,encontrando entre estes isolados 

Bacillus spp., Enterococcus spp. e Staphylococcus spp. 

 

 

 
Figura 11:Colônias pretas sugestivas de L. monocytogenes no ágar PALCAM, isoladas a 

partir de amostras de salada de hortaliças cruas prontas para o consumo, coletas em 

restaurantes self-service na cidade de Niterói-RJ. 

 

Em São Paulo, Santana et al. (2012) analisaram 512 amostras de hortaliças prontas 

para o consumo, e detectaram L. monocytigenes em 3,1% das amostras.Ssemanda et al. 

(2017),em Ruanda,identificaram 99 isolados de Listeria spp. a partir de 453 amostras de 

hortaliças, sendo 112 hortaliças prontas para o consumo, desta,4 foram identificadas como 

L. monocytogenes. Em estudo recente realizado na India, Mritunjay e Kumar (2017), 

observaram que 3,5% das 480 amostras de hortaliças frescas não sanitizadas apresentaram 

L. monocytogenes. No Canadá, Denis et al. (2016) avaliaram 4.435 amostras de frutas e 

hortaliças frescas, sendo que apenas 14 (0,31%) apresentaram L. monocytogenes. Mas é 

possível ainda encontrar estudos ondeL. monocytogenes foi detectado em 22,5% de 

hortaliças minimamente processadas na Malásia (PONNIAHet al.2010). 

A RDC n° 12estabelece critérios microbiológicos para L. monocytogenesapenas 

para “leite de bovinos e de outros mamíferos e derivados‖.AConsulta Pública nº 542 

(BRASIL, 2018) queclassifica L. Monocytogenescomo critério de segurança, indica a 
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avaliação  deste  patógeno  nas  seguintes  situações:  ―Devem  ser  cumpridos  os  critérios 

microbiológicos de segurança para L. monocytogenes em alimentos prontos para o 

consumo e produtos prontos para o consumo, destinados a lactentes ou para fins 

especiais‖.―Excetuam-se  da  necessidade  de  pesquisa  de  L.  monocytogenes  os  alimentos 

que se enquadrem em, pelo menos, alguma das seguintes situações: I - Alimentos com vida 

útil menor que 5 dias; II - Alimentos com pH ≤ 4,4; III - Alimentos com atividade de água 

≤ 0,92 e outros critérios‖. 

Apesar das saladas de hortaliça crua prontas para o consumo terem vida útil menor 

que cinco dias,a avaliação deste indicador de segurançaé justificada,pois este alimento 

atende a diferentes públicos, sejam eles, gestantes, imunocomprometidos, idosos, jovens, 

crianças. A partir dosresultados obtidos neste estudo foi possível avaliarque as saladas de 

hortaliças cruas prontas para o consumo analisadasnão oferecem risco quanto a L. 

monocytogenes. 

 

5.4. Avaliação da Qualidade Microbiológica segundo todos indicadores 

avaliados 

De acordo com os critérios de higiene e segurança utilizados para avaliar a 

qualidade microbiológica das saladas de hortaliças prontas para o consumo, foi verificado 

que 8 (10,4%) amostras foram classificadas como satisfatórias e 69 (89,6%) amostras 

foram classificadas como insatisfatórias para o consumo humano. Enterobactériafoi o 

indicador que apresentou o maior percentual (95,5%) de reprovação das amostras, seguido 

de BAT, com percentual de reprovação de 76,6% das amostras, coliformes  

termotolerantes, com percentual de reprovação de 32,5% das amostras e por último E. coli, 

com o menor percentual (1,3%) de reprovação das amostras. Nenhuma amostra foi 

reprovada quanto ao indicador de higiene coliforme total (Figura 13).Apesar da grande 

maioria das amostras de salada de hortaliça crua pronta para o consumo estarem  

impróprias para o consumo, segundo os indicadores de higiene avaliados, as mesmas foram 

aprovadas em relação aos indicadores de segurança (Salmonella spp. e L. monocytogenes). 

Entre os 20 restaurantes self service avaliados todosapresentaram uma ou mais 

amostras de salada de hortaliças cruas pronta para o consumo insatisfatória para o consumo 

humano.Os restaurantes R1 e R8 apresentaram o maior número de amostras satisfatórias, 

segundo os CH avaliados. Observamos que a qualidade microbiológica das saladas de 

hortaliças cruas prontas para o consumo não é um problema específico de determinados 
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restaurantes, e sim um problema regional.Este fato expõe os clientes a um risco potencial 

de DOA. 
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Figura 12: Resultado percentual, dos indicadores de higiene em acordo ou 

desacordo com os parâmetros estabelecidos. 

 

5.5. Resistência de enterobactérias a antimicrobianos 

Bactérias resistentes a antimicrobianos sãoum problema global,à disseminaçãode 

cepas resistentesatravés alimentos não cozidos, como hortaliças folhosas e legumes é 

umproblema notificado. Novas cepas bacterianas estão emergindo apresentando novos 

perfis de resistência a antimicrobianos (BHUTANI et al., 2015). 

Para avaliação da resitência a antimicrobianos entre as 

enterobactérias,selecionamos uma cepa de cada espécie, em cada amostra de salada de 

hortaliças cruas prontas para o consumo totalizando145 (45,3%) cepas entre 

as318enterobactérias isoladas.O perfil de resistência foi avaliado frente a 13 

antimicrobianos, de acordo com as recomendações do CLSI (2018).Oitenta e sete(60%) 

isolados foram sensíveis a todos os antimicrobianos utilizados e 58 (39,73%) foram 

resistentes pelo menos um antimicrobiano (Tabela 8). Entre os 58 isolados que 

apresentaram resistência a antimicrobianos, 21(36,2%) apresentaram resistência para3 a 7 

classes de antimicrobianos, sendo classificados como MDR, 27 (46,5) apresentaram 

fenótipo ESBL e 16 (27,58%) apresentaram fenótipo CRE (Tabela 8). 
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Segundo o CLSI (2018)- Tabela3ª pág 98, os melhores indicadores para a triagem 

de ESBL são ceftazidima e cefotaxime. Os fenótipos ESBL foram identificados a partir da 

resistência aos antimicrobianos pertencentes ao grupo dos monobactamicos (aztreonam; 

ATM) ou ao grupo das cefalosporinas (ceftazidima; CAZ).Bhutani et al. (2015), nos EUA, 

através da técnica disco difusão, encontraram três isolados (2,17%)apresentando o fenótipo 

ESBL a partir de 138 entobactérias isoladas de salada de alface pronta para o consumo, 

valor este inferior ao encontrado em nosso estudo.A literatura descreve que a sensibilidade 

de testes de disco difusão para detecção de produção de ESBL depende dos agentes 

antimicrobianos testados. O método mais comum de triagem para ESBLs é através da 

avaliação do tamanho do halo de inibição ou ausência do halo,à ceftazidima ou 

ceftazidima- clavulanato, podendo ser interpretado como suspeito de produção de 

ESBL,segundo recomendações do CLSI (2018).Alguns estudos relataram ainda que, se 

fosse necessário confiar em um único antibiótico para triagem, a cefpodoxima ou 

ceftazidima seriam os antibióticos mais recomendados para detecção de ESBL em 

Klebsiella spp. (MACKENZIE; MILLER; GOULD, 2002.,HO et al., 2000). O presente 

estudo utilizou o antimicrobiano aztreonam e ceftazidima, dando maior confiabilidade aos 

resultados. 

A produção de ESBL entre os membros da família Enterobacteriaceae tem sido 

descrita mundialmente como ponto de urgência clínica devido à grande incidência desses 

isolados em infecções, constituindo o principal mecanismo associado à resistência aos 

antibióticos β-lactâmicos, como penicilinas, cefamicinas, cefalosporinas (ex: ceftazidima, 

cefotaxima e ceftriaxona), monobactâmicos (ex:aztreonam). 

Através do método disco difusão foi possível observar o fenótipo CRE em 

16(27,6%) isolados (Tabela 8). O fenótipo CRE foiidentificado a partir da resistência aos 

antimicrobianos pertencentes ao grupo dos carbapenêmicos (Imipenem; IPM) e 

(Meropenem; MER).A presença de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos pode estar 

relacionada contaminação humana durante a manipulação e conservação de hortaliças (LIU 

et al, 2018). 

Liu et al. (2018), estudaram 411 amostras de hortaliças prontas para o consumo 

provenientes de 18 cidades da China, 10 (2,4%) isolados foram classificados como CRE, 

resultado esse inferior do que o encontrado em nosso estudo.Estes autores também 

identificaram uma homologia de 99% entre os plasmídios das CRE isoladas de alimentos e 
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de pacientes clínicos, evidenciando desta forma a circulação destes microrganismos entre 

humanos e alimentos. 

 

Tabela 8: Fenótipos das enterobactérias isoladas de saladas de hortaliças cruas prontas para 

o consumo no teste de disco difusão. 

Espécie 
n. de      

isolados 

  Perfil    

S R MDR ESBL CRE 

Klebsiella 47 31 16 7 7 6 

K. pneumoniae 38 25 13 4 4 5 

K. oxytoca 4 3 1 1 1 0 

K. variicola 5 3 2 2 2 1 

Enterobacter 58 39 19 7 10 6 

E. cloacae 30 18 12 6 7 4 

E. asburiae 24 17 7 1 3 2 

E. kobei 1 1 0 0 0 0 

E. ludwigii 1 1 0 0 0 0 

E. cowanii 2 2 0 0 0 0 

Outras enterobactérias 40 17 23 7 10 4 

Leclercia adecarboxylata 5 0 5 1 2 1 

Rahnella aquatilis 1 0 1 1 0 0 

Lelliottia amnigena 1 0 1 1 1 0 

Kosakonia cowanii 1 0 1 1 0 0 

Serratia marcescens 2 0 2 0 0 0 

Pluralibacter gergoviae 1 0 1 1 1 1 

Kluyvera.Ascorbata 3 1 2 0 2 1 

K. cryocrescens 1 0 1 0 1 0 

Raoultella ornithinolytica 10 5 5 1 2 1 

R. planticola 1 1 0 0 0 0 

Cronobacter sakazakii 2 1 1 0 0 0 

Citrobacter youngae 2 2 0 0 0 0 

C. freundii 1 1 0 0 0 0 

Erwinia persicina 1 1 0 0 0 0 

Escherichia coli 2 2 0 0 0 0 

E. hermannii 1 1 0 0 0 0 

E. vulneris 1 0 1 1 0 0 

Pantoea agglomerans 2 1 1 0 0 0 

Total 143 86 57 21 27 16 

S: sensíbilidade a todos os antimicrobianos. R: resistência a um ou mais antimicrobiano. 

MDR: multidroga resistente (resistente a 3 ou mais classes de antimicrobianos). ESBL: 

fenótipo de produção da enzima -lactamase de espectro estendido. CRE: enterobactéria 

resistente a carbapenêmico. 
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Klebisiella e Enterobacter são os gênero que se destacaram em relação à 

resistência a antimicrobianos.Entre os47 isolados de Klebisiella estudados, 31 (65,96%) 

foram sensíves a todas as classes de antimicrobianos,16 (34,04%) apresentaram resistência 

a um ou mais antimicrobianos (Tabela 9), sendo geralmente resistentes à minociclina e/ou 

nitrofurantoina (Tabela 9).Eainda 7 (14,9%), 7(14,9%)e6 (12,8 %) isolados de Klebisiella 

spp.apresentaram fenótipo MDR, ESBLe CRE, respectivamente (Tabela 9). 

 
K. pneumoniae é um patógeno oportunista relacionado a infecções humanas, 

geralmente não é um patógeno de origem alimentar (GUO et al., 2016). No entanto, K. 

pneumoniae de origem alimentar já foi relacionada a surto nosocomial (WU et al., 

2012).K. pneumoniaeestá amplamente distribuídanão só no trato respiratório e intestinal de 

humanos e animais, mas também em uma variedade de ambientes e vetores. Este patógeno 

pode causar pneumonia, infecções do trato respiratório, infecções do sistema urinário, 

septicemia e outras doenças extraintestinais e intestinais (STRUVE; KROGFELT, 2004; 

GUO et al., 2016). 

Entre os58 isoladosEnterobacter,39 (67,24%) foram sensíveis a todos os 

antimicrobianos,19(32,76%) apresentaram resistência a um ou mais antimicrobianos 

(Tabela 9), sendo geralmente resistentes à minociclina ou nitrofurantoina ou ácido 

nalidixico ou aztreonam (Tabela 9).Sete (12%), 10(17,2%) e 6 (10,35%) isolados 

apresentaram fenótipoMDR, ESLB e CRE, respectivamente (Tabela 9). 

Para os outros 40 isolados de enterobactérias,17 (42,5%) foram sensíveis a todos 

os antimicrobianos e 23 (57,5%) apresentaram resistência a uma ou mais antimicrobianos 

(Tabela 9), sendo geralmente resistentes a nitrofurantoina ou minociclina ou ceftazidime 

ou acido nalidixico (Tabela 9).Sete (12,2%), 10 (25%) e 4 (9,75%) isolados apresentaram 

fenótipo MDR, ESLB e CRE, respectivamente (Tabela 9). 

Um isoladoLelliottia amnigena apresentou resitencia a 7 classesde 

antimicrobianos, não apresentando resitencia para o grupo dos carbapenemos(Tabela 9). 

BHUTANI et al (2015), nos EUA, avaliaram 138 isolados de enterobactérias 

provenientes de alface, e observaram que 86% dos isolados apresentaram resistência a pelo 

menos um antimicrobiano, resultados estes bem superiores aos avaliados neste trabalho 

onde 58(39,7%) dos isolados foi resistente a uma ou mais classes de antiboóticos. 

Bezanson et al. (2008),observaram142bactérias Gram-negativas isoladas de 

hortaliças frescas (alface, espinafre e brotos), apresentando resistência a pelo menos um 
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antimicrobiano,sendo detectadoo fenótipo de resitência a β-lactâmicos(ampicilina, 

cefalotina) em mais de 90% dos isoladosanalisados, este resultado tão  divergente do  

nosso estudo pode estar relacionado ao fato das amostras avaliadas por Bezanson et 

al.(2008), não terem passado por processo de sanitização. 

 

Tabela 9: Fenótipo de resistência das enterobactérias isoladas de saladas de hortaliças cruas 

prontas para o consumo. 

Isolado Restaurante Fenótipo de resistência 
Nº de 

Isolados 

  Klebsiella     

K. pneumoniae F1R18 MIN 1 

K. pneumoniae F2R18 
CAZ/TRI/ATM/IPM/NIT 

(MDR/ESBL/CRE) 

1 

K.pneumoniae F3R18 CAZ/IPM/MER/MIN/NIT (CRE) 1 

K. pneumoniae F4R18 CAZ/TRI/IPM/MER/NIT (MDR/CRE) 1 

K. pneumoniae F4R12 NIT 1 

K.pneumoniae F2R14 NAL/ATM/CAZ/NIT (MDR/ESBL) 1 

K. pneumoniae F2R14 MIN 1 

K. pneumoniae F2R5 CAZ/IPM (CRE/ESBL) 1 

K. pneumoniae F2R10 NIT 1 

K. pneumoniae F3R9 
CAZ/IPM/GEN/MIN/CLO 

(MDR/CRE/ESBL) 

1 

K. pneumoniae F2R13 FOS 1 

K. pneumoniae F4R2 NIT 1 

K. oxytoca F3R17 TRI/ATM/MIN (MDR/ESBL) 1 

K. variicola F3R17 CAZ/IPM/MIN (CRE/MDR/ESBL) 1 

K. variicola F2R18 
CIP/LVX/TRI/NAL/ATM/CLO/FOS 

(MDR/ESBL) 

1 

  Enterobacter    1 

E. cloacae F1R16 CIP/LVX 1 

E. cloacae F4R16 CAZ/MER/MIN (CRE/MDR/ESBL) 1 

E. cloacae F2R18 CAZ/IPM/MER (CRE/ESBL) 1 

E. cloacae F1R12 MIN 1 

E. cloacae F2R14 NAL/ATM/CAZ (ESBL) 1 

E. cloacae F3R14 CAZ/MER/MIN (CRE/MDR/ESBL) 1 

E. cloacae F4R14 TRI/NAL 1 

E. cloacae F4R15 
TRO/NAL/ATM/MIN/CLO/FOS 

(MDR/ESBL) 

1 

E. cloacae F5R20 NAL/ATM/CAZ/IPM (MDR/ESBL/CRE)  

E. cloacae F3R20 NAL/ATM/CAZ/GEN/NIT (MDR/ESBL) 1 

E. cloacae F2R13 NIT 1 

E. cloacae F1R13 TRI/NAL/NIT (MDR) 1 

E. asburiae F1R17 MIN 1 

E. asburiae F1R12 NAL/CAZ/IPM/FOS (MDR/ESBL/CRE) 1 
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E. asburiae F1R14 NIT 1 

E. asburiae F3R15 ATM/CAZ (ESBL) 1 

E. asburiae F1R13 CAZ/IPM (CRE/ESBL) 1 

E. asburiae F4R20 NAL/ATM (ESBL) 1 

E. asburiae F3R13 NIT/FOS 1 
   1 

  Outras Espécies     

Leclercia 

adecarboxylata 
F2R16 CAZ/NIT (ESBL) 

1 

L. adecarboxylata F3R17 NAL 1 

L. adecarboxylata F4R17 NAL 1 

L. adecarboxylata F4R11 MIN 1 

L. adecarboxylata F3R14 
ATM/CAZ/MER/MIN/NIT/FOS 

(MDR/ESBL/CRE) 
1 

Rahnella aquatilis F4R17 TRI/MIN/NIT (MDR) 1 

Lelliottia amnigena F1R18 
CIP/LVX/TRI/NAL/ATM/NIT/CLO/FOS 

(MDR/ESBL) 

1 

Kosakonia cowanii F3R18 CIP/LVX/TRI/NAL/CLO (MDR) 1 

Serratia marcescens F5R12 NIT 1 

Serratia marcescens F2R14 MIN/NIT 1 

Pluralibacter 

gergoviae 
F2R15 

NAL/ATM/CAZ/MER/NIT/FOS 

(MDR/ESBL/CRE) 

1 

Kluyvera ascorbata F2R15 ATM/CAZ/MIN (ESBL) 1 

K. cryocrescens F2R15 NAL/ATM/CAZ (ESBL) 1 

K. ascorbata F4R18 CAZ/IPM (CRE) 1 

Raoultella 

ornithinolytica 
F2R15 NIT 

1 

R. ornithinolytica F1R14 NAL/ATM/CAZ/MER (MDR/ESBL/CRE) 1 

R. ornithinolytica F2R14 MIN 1 

R. ornithinolytica F4R16 MIN/NIT 1 

R. ornithinolytica F3R20 NAL/ATM/CAZ (ESBL) 1 

Cronobacter 

sakazakii 
F1R5 NIT 

1 

Pantoea 
agglomerans 

F4R13 FOS 
1 

Escherichia vulneris F4R13 NAL/CLO/FOS (MDR) 1 
LVX=Levofloxacina, CIP=ciprofloxacina TRI=Trimethoprim-sulfamethoxazole NAL=Ácido nalidixico, 

ATM=Azetreonam, CAZ=Ceftazidima, IPM=Imipenem, MER= Meropenem, GEN= Gentamicina, MIN= 

Minociclina, CIP= Ciprofloxacina, NIT=Nitrofurantoina, CLO=Cloranfenicol, FOS=Fosfomicina, ESBL= 

Resistente a ß-Lactamases de espectro estetendido, CRE=Enterobactérias resistentes a carbapenemos. 

 

Dezoito (12,3%) isolados apresentaramfenótipo de resistência a aminoglicosídeos 

ou tetraciclinas, através do método disco difusão. Os fenótipos foram identificados a partir 

da resistência aos antimicrobianos pertencentes ao grupo dos aminoglicosícos 

gentamina(GEN) e tetraciclinasminociclina(MIN). 
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Os resultados obtidos no presente estudoindicam que, as saladas de hortaliças 

cruas prontas para o consumopodem serum veículo deenterobactériasresistentes a 

antimicrobianos,principalmente espécies que apresentam os fenótipos MDR, ESBL e 

CRE.O consumo dehortaliçascontaminadas com enterobactérias resistentes a 

antimicrobianos implica em um risco potencial a saúde humana.Este fato demonstra a 

necessidade de uma discussão aprofundada sobre o controle do uso de agentes 

antimicrobianos e o seudescarte de maneira correta no ambiente. 

O crescente consumo de hortaliças está relacionado comseus inúmeros benefícios 

à saúde humana e a prevenção de diversas doenças modernas. Fica evidenciado a 

importância do cuidado na produção primária, e principalmente noprocesso adequado de 

higienizaçãodeste produto, frente à possibilidade deste alimento ser fonte de espécies 

bacterianas oportunistas,atrelada a infecções clínicas e resitência a antimicrobianos. 

Sugere-se, portanto, a adoção de técnicas de BPA e BPF por parte dos produtores e 

unidades de alimentação,a fim de previnir possíveis danos a saúde humana como doenças 

gastrointestinais e resistência a antimicrobianos. 

 
6. CONCLUSÃO 

 
 Os critérios de segurança indicam que as amostras avaliadas desaladas de hortaliça 

crua prontas para o consumo podem a vir oferecer risco em potencial à saúde do 

consumidor, e os critérios de higiene, demostraram que a grande maioria das 

amostrasestavaimprópria para o consumo humano, sendo comercializadas fora dos 

padrões higiênicos sanitários. 

 As saladas de hortaliças cruas prontas para o consumo analisadas não apresentam 

risco em relação à STEC.As saladas de hortaliças cruas prontas para o consumo 

analisadas apresentam uma grande variedade de espécies bacterianas Gram- 

negativas, destacando uma variedade de espécies pertencentes a família 

Enterobacteriaceae. 

 K. pneumoniae,E. cloacae, E. asburiaerepresentam a maioria das enterobactérias 

isoladas das amostras isoladas. 

 As saladas de hortaliças cruas prontas para o consumo são um importante veículo 

de enterobactérias resistentes a antimicrobianos, com fenótipos MDR, ESLB e 

CRE. 
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A ingestão de hortaliças cruas é uma ótima fonte de nutrientes, fibras, vitaminas e 

minerais, estando intimamente ligado a manutenção do bem estar do indivíduo, e a redução 

da incidência de algumas doenças crônicas (obesidade, diabetes, doenças 

cardiovasculares). No entanto, seu consumo pode estar relacionado à transmissão de 

doenças microbianas e parasitárias provenientes do cultivo e manipulação inadequada ao 

longo do processo produtivo, normalmente associados à ausência de práticas adequadas de 

higiene. O presente estudo teve por objetivo avaliar a qualidade microbiológica de saladas 

de hortaliças cruas em restaurantes comerciais, além da identificação das enterobactérias 

isoladas. Foram coletadas 27 saladas de hortaliças individuais e mistas no período de 

outubro de 2017 a abril de 2018, provenientes de nove restaurantes self service localizados 

na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, Brasil. A avaliação da qualidade 

microbiológica, foi realizada de acordo com a legislação brasileira, através da contagem de 

coliformes termotolerantes e pesquisa de Salmonella spp, além disso, foi realizada a 

Contagem Bacteriana Total (CBT), pesquisa de Listeria monocytogenes e contagem de 

enterobactérias. As colônias típicas de enterobactérias em meio Violet Red Bile Glicose 
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(VRBG) foram submetidas a identificação através da técnica de espectrometria de massa 

MALDI-TOF. Nenhuma amostra apresentou Salmonella spp. No entanto, 22% das 

amostras estavam impróprias para o consumo por apresentarem coliformes a 45˚C acima 

do padrão estabelecido pela legislação (2 log UFC/g). As amostras de saladas de hortaliças 

cruas apresentaram média de 5,27 log UFC/g de CBT, e média de enterobactérias de 4,56 

log UFC/g indicando falha de higiene no processamento. Nenhuma amostra apresentou 

Listeria monocytogenes. Doze espécies de enterobactérias foram identificadas, Klebsiella 

pneumoniae (54), Klebsiella oxytoca (2), Klebsiella variicola (1), Enterobacter cloacae 

(10), Enterobacter asburiae (4), Enterobacter cowanii (2), Enterobacter gergoviae (1), 

Escherichia coli (8), Raoultella ornithinolytica (4), Kluyvera ascorbata (2), 

Pectobacterium carotovorum (1)e Cronobacter sakazakii (1), além de três espécies não 

fermentadorasAcinetobacter baumannii (10), Acinetobacter haemolyticus (1) e 

Stenotrophomonas maltophilia (1). De acordo com os resultados as saladas de hortaliças 

cruas podem oferecer risco à saúde do consumidor, por apresentarem espécies 

potencialmente patogênicas e carreadoras de multirresistência a antimicrobianos. 
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O consumo de hortaliças cruas é de extrema importância para o ser humano pois 

são fontes de nutrientes, fibras, vitaminas e minerais, oferecendo assim benefícios para o 

indivíduo e contribuindo para a diminuição da incidência de doenças crônicas. Por outro 

lado, a falta de boas práticas durante a elaboração das saladas de hortaliças cruas pode 

ocasionar doenças microbianas e parasitárias, incluindo infecção por E. coli produtora de 

toxina Shiga (STEC). STEC é uma categoria de E. coli produtora de infecção intestinal (E. 

coli diarreiogênica) relacionada a doenças como diarreia sanguinolenta, colite hemorrágica 

(CH), síndrome hemolítica urêmica (SHU) e púrpura trombocitopênica trombótica 

(PTT).Surtos de infecção envolvendo STEC têm sido descritos em vários locais do mundo, 

mais comumente na Europa, EUA e Japão. O objetivo do estudo foi pesquisar a presença 

do gene stx em hortaliças cruas prontas para o consumo, servidas em restaurantes self- 

service,na cidade de Niterói-RJ. Foram coletadas 98 amostras de salada de hortaliças cruas 

de 20 restaurantes self-service, no período de novembro de 2017 a novembro de 2018. 

Vinte e cinco gramas de cada amostra foram homogeneizados em 225 mL de caldo triptona 

soja modificado (TSBm), incubado por 3 h a 35°C. Após este período, 50 mL da cultura 

em TSBm foram adicionados a 50 mL de caldo Triptona Fosfato, concentração dupla 

(TP2x), incubado a 35°C por 18 a 24 h . Após o período de incubação, 100 µl foi semeado 

em agar CLED (Cystine Lactose Eletrolyte Deficient), de onde foi obtido uma suspensão 

polimicrobiana. O gene stx, marcador da categoria STEC, foi investigado conforme 

descrito por Paton et al. (1993), a partir do DNA extraído da suspensão polimicrobiana, 
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através de lise térmica. Do total de 98 amostras, 16 (16,33%) foram positivas para o gene 

stx. Este resultado demonstra que saladas de hortaliça crua podem ser veículos de STEC, 

trazer risco à saúde do consumidor. Medidas higiênicas devem ser adotadas durante o 

preparo das saladas de hortaliças cruas a fim de garantir a qualidade e, consequentemente, 

evitar riscos à saúde do consumidor. 

Palavras chave: Hortaliças, E. coli, STEC, gene stx. 
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ANEXO 4 

 
 

COMPROVANTE DE SUBMISSÂO DE TRABALHO ENVIADO AO IV 

CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO. 
 

 

 

 
 


