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PRESENÇA DE GENE spiA E RESISTÊNCIA A DESINFETANTES E ANTIMICROBIANOS EM 
Sslmonella ENTERITIDIS PRODUTORA DE BIOFILME 

P9 P10 P24 P29 P36 P41 P59 P65 P72 P75 P82 P84 P85 P88 P90 P106 P111 P114 P163 P170 ATCC C+ C- 

Gene spiA + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + - 

C +: controle positivo Salmonella Enteritidis; C-: Controle negativo: Mannheimia haemolytica; RC: controle de reação. 

REFERÊNCIAS: 
Borges KA, Furian TQ, Borsou A, Moraes HLS, Salle CTP, Nascimento VP (2013) Detection of virulence-
associated genes in SalmonellaEnteritidis isolates from chicken in South of Brazil. Pesq. Vet. Bras. 
33(12):1416:1422. 
Brasil. PORTARIA Nº 101, DE 11 DE AGOSTO DE 1993. SDA/MAPA. 
 
 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2012. Performance standards for antimicrobial 
susceptibility testing: twenty-second information supplement M100-S22. CLSI, Wayne, PA, USA. 
GIBSON, H.; et al. Effectiveness of cleaning techniques used in the food industry in terms of the removal 
of bacterial biofilms. Journal App. Microbiol v. 87, p. 41-48, 1999. 
SOUZA, W. Técnicas básicas de microscopia eletrônica aplicadas às ciências biológicas. Rio de Janeiro: 
Sociedade de Microscopia Eletrônica, 1998. 179p. 

A B C D E 
Figura 1: A) Superfície do aço inoxidável com formação de biofilme por S. Enteritidis antes da sanitização. B) Superfície do aço inoxidável com formação de biofilme por SE após ácido peracético. C) 
Superfície do aço insoxidável com formação de biofilme por SE após amônia quaternária. D) Superfície do polietileno com formação de biofilme por SE após ácido peracético. E) Superfície do poliuretano 
com formação de biofilme por SE antes da sanitização. 

 Tabela 1: Perfil padrão de resistência a antimicrobianos 
de Salmonella Enteritidis. 
 

Tabela 2: Formação de biofilme em aço inoxidável, poliuretano e polietileno por 
Salmonella Enteritidis. 

   Procedimentos de Higiene 

Superfícies Antes da sanitização Amônia Quaternária Ácido Peracético 

Aço Inoxidável a 4,814 A a 4,829 A a 4,649 A 

Poliuretano a 3,407 B b 1,760 B B 1,911 B 

Polietileno c 1,942 C c 1,380 B c 1,557 B 
Médias com a mesma letra na linha ou na mesma coluna não diferem pelo Teste de Tukey (P>0.05).. 

Padrão de resistência aos 
antimicrobianos 

Número de 
amostras 

Perfil de 
resistência 

Amp, Enro, Eri, Neo, SFN 3 1 
Enro, Eri, Neo, SFN 2 2 
Amp, Eri, Neo, SFN 2 3 
Eri, Neo, SFN 2 4 
Enro, Eri, SZT 1 5 
Eri, Neo  3 6 
Eri, SFN 3 7 
Eri 2 8 
Enro  1 9 
Neo 1 10 

Tabela 3: Perfil genético das Salmonella Enteritidis isoladas de surtos de doenças transmitidas por alimentos e de origem avícola. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Em fase planctônica, os sanitizantes foram eficazes contra todas as 
amostras. Houve uma grande resistência da S. Enteritidis aos 
sanitizantes em estágio de biofilme e sensibilidade em fase 
planctônica. A maior contagem de biofilme de S. Enteritidis foi na 
superfície do aço inoxidável, e não houve diferença estatística entre os 
resultados antes e após a sanitização. Cupons de poliuretano tiveram 
contagem diminuídas após sanitização. Superfícies de polietileno 
tiveram a menor contagem de S. Enteritidis, mas não houve diferença 
estatística entre a ação dos sanitizantes (Tabela 2 e Figura 1). Com 
relação à resistência antimicrobiana, 05 cepas foram resistentes a 
Ampicilina (AMP), 07 a Enrofloxacina (ENR), 14 a Eritromicina (ERI), 12 
a Neomicina (NEO), 01 a Sulfazotrim (SZT) e 10 a Sulfonamidas (SFN), 
01 intermediária a Cefalexina (CEF) e todas as cepas foram sensíveis 
ao Cloranfenicol (CLOR) (Tabela 1). Além disso, 19 cepas possuíam o 
gene spiA, que pode estar envolvido na formação de biofilmes e na 
virulência do S. Enteritidis (Tabela 3).  
 
CONCLUSÃO:  
Este estudo demonstrou grande relevância devido ao risco de 
contaminação de consumidores por produtos avícolas contaminados 
com S. Enteritidis com capacidade de persistir em ambientes através 
da formação de biofilmes, resistindo a desinfetantes e 
antimicrobianos aos mais variados agentes que vem se disseminado 
em grandes proporções, comumente utilizados em seres humanos.  

INTRODUÇÃO: 
 Salmonella Enteritidis é um microrganismo comumente envolvido 
em surtos de doenças alimentares. Essa bactéria pode formar 
biofilmes em superfícies em contato com alimentos, o que pode levar 
a um aumento da resistência a desinfetantes e antimicrobianos.  
 
 OBJETIVOS: 
Esse trabalho objetivou avaliar a eficácia do ácido peracético e da 
amônia quaternária contra biofilmes e células planctônicas de S. 
Enteritidis, a resistência destas bactérias à antimicrobianos e a 
presença do gene spiA. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram avaliadas vinte amostras de S. Enteritidis isoladas de surtos 
alimentares e de produtos avícolas, e a SE ATCC 13076, quanto à 
formação de biofilmes em aço inoxidável, poliuretano e polietileno, 
quantificados em agar PCA e visualizados por microscopia eletrônica 
(Souza, 1998). A ação dos sanitizantes ácido peracético 0,5% e a 
amônia quaternária 1% foi avaliada nos biofilmes e nas células 
planctônicas (Gibson et al., 1999; Portaria 101, 1993). O teste de 
sensibilidade a antimicrobianos foi realizado pelo método de Kirby-
Bauer (CLSI, 2012). A presença do gene spiA foi detectada pela 
técnica de reação em cadeia pela polimerase (PCR) convencional 
(Borges et al., 2013), e a sequência de nucleotídeos do gene spiA foi 
CCAGGGGTCGTTAGTGTATTGCGTGAGATG (5’3’). 


