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Características Gerais do Gênero 

• Família Enterobacteriaceae; 

• Bastonetes Gram-negativos, não esporulados;

• Total sorovares: 2.610 (Esquema de Kauffmann-White)

• Características zoonóticas (comensais ou patógenos)

Presença no trato intestinal de animais: mamíferos (humanos), 
aves, répteis, anfíbios, peixes e invertebrados. 

(Grimont & Weill, 2010)



Resistência às Condições Físicas e Químicas

• Temperatura: 5 a 46˚C (ótimo: 35-43˚C);

Refrigeração: >28 dias;      

Valor D60˚C = 2-6 min; Valor D70˚C = ≤1 min.

• pH: 6,5-7,5 (extremos 3,8 – 9,5);

• Atividade de água (aw): ≥0,94 (ótimo: 0,99); 

Sobrevivem vários anos em baixas aw.

• Anaeróbios facultativos.                     

• Tolerância ao sal, Irradiação gama. 

(FAO/WHO, 2002)



Fatores de virulência - localização

Microbiologia de Brock, 2016



Transmissão de Salmonella spp. 

• Animais, alimentos de origem animal e vegetal, pessoa-
pessoa, água e esgoto.

• Sobrevivência no meio ambiente:

• Solo: 968 dias;

• Solo + chorume bovino: 300 dias;

• Solo + esterco animal: 30 dias;

• Chorume + água suja: 90 dias.

Forsythe, 2013



Salmonelose: características clínicas

• Incubação: 6-72h (até 60 dias);

• Dose infectante: 1-108 UFC/g (+comum 105);

• Sintomas: diarreia, cólicas abdominais, dor de cabeça, febre, 
vômitos, mialgia, desidratação;

• Duração do quadro diarreico: 2 a 7 dias;

• Complicações: artrite séptica, osteomielite, meningite, 
bacteremia, pneumonia, endocardite, pielonefrite, morte.

Forsythe, 2013



Fatores de Risco do Hospedeiro e Salmonelose

• Adquirir a infecção

• Condições sanitárias precárias

• Higiene pessoal

• Ocupação profissional de risco

• Contato com animais

• Procedimentos invasivos  

• Cuidados clínicos inadequados

• Viagens a regiões más condições de higiene 

• Água e alimentos: qualidade ruim

• Creches e asilos

• Exposição à vetores

• Severidade da infecção

• Idade (crianças, idosos) 

• Alcoolismo

• Status imune

• Status nutricional

• Imunodeficiências

• Doenças crônicas

• Uso de antimicrobianos

• Fatores Genéticos 

• Dose infectante

Dalia dos Prazeres Rodrigues 



Evolução clínica: estimativa

• 93% dos indivíduos não recorrem ao clínico;

• 1,1% requer hospitalização;

• 0,04 – 0,1% evoluem para óbito.

Forsythe, 2013



Custo da Salmonelose

• Cálculo difícil: número de casos não notificados é elevado;

• Estimativa USA: 

• 1/50 não informados;

• Média: 2 milhões casos/ano;

• Estimativa anual da WHO: US$ 58 milhões/ano.



Medidas de Controle

• Controle da disseminação entre animais;

• Eliminação de portadores (monitoramento);

• Tratamento térmico e irradiação;

• Evitar contaminação cruzada;

• Armazenar alimentos preparados a T < 5˚C ou > 60˚C;

• Higiene pessoal;

• Higiene e sanificação de equipamentos e utensílios.



Porque emergem?

• Amplamente distribuída na natureza, muitos reservatórios;

• Evolução de novos agentes patogênicos;

• Resistência aos antimicrobianos;

• Sobrevivência em condições adversas;

• Globalização de alimentos; 

• Introdução de microrganismos exóticos (viajantes, imigrantes). 



Enfoque Atual para Controle nos Alimentos 

• Análise de risco:

• Garantir a manutenção da saúde pública;

• Prevenir protecionismo, assegurando práticas justas de 
comércio internacional;

• Garantir que organizações governamentais e não 
governamentais, relacionadas ao tema, falem a mesma 
linguagem e atuem de forma coordenada.

Bernadete Franco



Análise de Risco em Alimentos

• Estima os riscos dos alimentos à saúde humana, identificando 
e implementando medidas apropriadas para controlar esses 
riscos e comunica às partes interessadas sobre as medidas 
aplicadas.

• Na produção de alimentos → “Risco Zero” não existe!

• O gestor deve decidir se o risco é aceitável.

WHO, 2006



Princípios da Análise de Risco

1. AR é um processo estruturado, composto de três componentes: 
avaliação de risco, gerenciamento de risco e comunicação de risco.
2. Deve ser baseada em todos os dados científicos disponíveis.
3. Deve apresentar consistência. 
4. Deve ser um processo aberto, transparente e totalmente 
documentado.
5. Quando novas evidencias científicas forem encontradas após a 
conclusão da análise, é necessário reavaliá-la e, quando indicado, fazer 
modificações.
6. As incertezas e variabilidades devem ser consideradas e explicitadas 
claramente.

CAC, 2003



Componentes da Análise de Risco

Comunicação de Risco

(troca de informações e opiniões por todas as 
partes envolvidas)

Avaliação de Risco

(dividida em 4 
etapas, realizada por 

pessoal técnico)

Gestão de Risco
(medidas de 

prevenção e controle, 
geralmente feita por 
autoridade sanitária)

Codex Alimentarius, 1999



Resumidamente na Análise de Risco

Identifica-se um problema, 

avalia-se sua gravidade, 

consideram-se as alternativas de gestão possíveis,

seleciona(m)-se a(s) alternativa(s) mais adequada(s),

implementa(m)-se essa(s) alternativa(s) de gestão, 

avalia-se seu impacto na solução do problema.



Avaliação de Risco 

Identificação dos perigos específicos 

(químico, físico ou biológicos)

Caracterização dos perigos (severidade dos perigos →meta-
análises, pesquisas, experimentos de dose-resposta)

Avaliação da exposição (quantidade de consumo ou exposição, 
estimando a dinâmica da população do perigo ao longo da 
cadeia alimentar)

Caracterização do risco 

(cálculo das probabilidades). 

Codex Alimentarius, 1999



1.Identificação do perigo: Salmonella

• É um dos mais importantes patógenos alimentares do mundo, 
sendo  responsável por 15% das DTAs registradas (Jarvis et al, 2016, WHO 

2015, Braden & Tauxe, 2013, WHO 2013);

• No Brasil: 32% do total de agentes etiológicos identificados 
(BRASIL, 2018); 

• RS: S. Enteritidis (SE86) é o principal causador de surtos desde 
1993 (Tondo & Ritter 2012, Tondo et al, 2015);



Identificação dos Perigos



Ritter, 2019



Identificação dos Perigos



Identificação dos Perigos



2.Caracterização dos Perigos 

• Efeito da infecção avaliado pela relação dose-resposta:

• Modelo β-Poisson:

• P= probabilidade de doença

• α e β = parâmetros específicas do micro-organismo (bactérias)

• d = número de células do micro-organismo no alimento (dose)



3.Avaliação da Exposição

• Todos os dados possíveis sobre o que acontece com o perigo 
ao longo da cadeia alimentar (farm to fork):

• Tempo e temperatura da cadeia produtiva;

• Práticas relacionadas ao preparo e ao consumo 
(questionário);

• Modelagem preditiva dos parâmetros de multiplicação e 
inativação de Salmonella spp. no alimento.







4,1%

2,8%

6,4%





S. Enteritidis SE86, S. Typhimurium L12031, S. Typhimurium 1T2, 
S. Anatum, S. Newport e S. Saint Paul.



Colheita Armazenamento Transporte Distribuição           Gôndolas









PRP (18 SIFs do RS, de 2006 à 2015): 4,04%.



Prevalência carne de frango → LANAGRO (Brasil, 03/2017-02/2018). 

N (2483) %
Salmonella Heidelberg 216 8,70

Salmonella spp. 87 3,50

Salmonella Typhimurium 2 0,08

Salmonella Enteritidis 1 0,04
Salmonella Minnesota 74 2,98

Salmonella Agona 2 0,08

Salmonella Brackenridge 3 0,12

Salmonella Saintpaul 18 0,72

Salmonella Schwarzengrund 7 0,28

Total 410 16,51



Assessment of time and temperatures 

in the chicken meat chain 

Claudia Titze Hessel; Susana de Oliveira Elias; João Pedro Pessoa, 
Elis Regina Gomes Alfama, Eduardo Cesar Tondo

Em construção.



Fluxograma dos 22 módulos de 
carne de frango



Temperatura e tempo das etapas da 

cadeia do frango resfriado.

.

NA = not avaiable.  EO = expert opinion.



Temperatura e tempo das etapas da 

cadeia do frango congelado.



Chiller: reduz temperatura e 

contagens de Enterobacteriacea (1,5 log UFC/g)

.



Food safety behavior and handling practices

during purchase, preparation, storage and consumption of
chicken meat and eggs

Claudia Titze Hessel; Susana de Oliveira Elias; João Pedro Pessoa; 
Laís Mariano Zanin; Elke Stedefeldt; Eduardo Cesar Tondo

Submetido na Food Research Internacional



Elaboração de Questionário baseado em outros autores e incluídas 
perguntas pertinentes (validado por 10 participantes)

61 perguntas → socioeconômicas, hábitos comportamentais em 
relação à carne de frango, práticas comportamentais em relação 
aos ovos, boas práticas e percepção de risco.

Questionário disponível no GoogleForms®

Divulgado via e-mail e por mídias sociais (WhatsApp, Facebook, 
Instagram).



Perfil 

• 1212 respondentes.

• Sexo feminino (82,5%);

• Faixa etária de 25 a 34 anos (38%);

• Ensino superior (56,2%); 

• Renda familiar de 2 a 3 salários mínimos (26,87%);

• Residentes no Sul do Brasil (62,37%), seguida pela região 
Nordeste (23,17%), Sudeste (7,56%), Centro-Oeste (3,27%) e 
Norte (2,46%).



Principais Boas Práticas Adotadas

• 90,70% lavam as mãos antes, durante e após o preparo de alimentos;

• 76,50% utilizam diferentes utensílios ou lavam o mesmo entre uma 
preparação e outra;

• Apenas 13,22% dos entrevistados escolheram critérios adequados de 
consumo de alimentos armazenados no refrigerador (tempo de 
armazenamento e/ou prazo de validade) → essa foi a prática com menor 
índice de BP;

• Apenas 38,80% dos entrevistados declararam ler sempre os rótulos dos 
alimentos.



Dados de Consumo de Carne de Frango e Ovos

Table 9: Distribution of daily consumption of chicken meat and eggs and percentage of
nonconsumers.

Daily consumption (g/day)

Product Mean Median
(50th percentile)

SD
Minim

um
Maxim

um
5% 10% 25% 75% 90% 95%

% 
nonconsu

mers
Chicken 

meat
110.38 95 54.27 60.00 480.00 60.00 70.00 70.00 95.00 120.00 240.00 3.20

Eggs 110.70 110 88.34 0 660.00 55.00 55.00 55.00 110.00 220.00 220.00 2.47



Medidas de Controle

• O comportamento de risco não se correlaciona com condições 
socioeconômicas e de percepção de risco. 

• As principais não-conformidades praticadas foram:

• Tempo: transporte da carne de frango, após a compra e exposição de frango; 
preparados na mesa por mais de 30 minutos;

• Binômio tempo-temperatura: descongelamento da carne de frango em 
temperatura ambiente ou por imersão em água;

• BP: observar aspectos sensoriais (aparência e odor) antes de consumir 
alimentos armazenados em geladeira.



Assessment of Salmonella spp. growth on poultry 

exposed to isothermal and non-isothermal conditions

João Pedro Pessoa, Claudia Titze Hessel, 

Susana de Oliveira Elias, Eduardo Cesar Tondo

Em construção.
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4. Caracterização do Risco



Artigo submetido na Microbial Risk Analysis



Modelo de avaliação de risco → 9 módulos (armazenamento de 
alface nas fazendas até o consumo)



















Salmonella

Até 5ºC

17 em 
1000

3 em 
10.000.000

2 em 
100





Avaliação de risco de Salmonella spp. em frango

Claudia Titze Hessel, Susana de Oliveira Elias, 

Eduardo Cesar Tondo

Em construção.



Modelo para consumo de frango em casa (resfriado)

Slaughter industry

Reception

↓

Inspection

↓

Bleeding

↓

Scalding

↓

Defeathering

↓

Head removing

↓

Evisceration

↓

Spray washing

↓

Chiller

↓

Cutting

↓

Packing

↓

Cooling

↓

Storage at industry

Transport from industry to Distribution Center
↓

Distribution Center Storage at Distribution Center
↓

Transport from Distribution Center to Retail
↓

Retail Storage

↓

Exposition

↓

Transport from Retail to Home

↓
Home Storage

↓

Cross-contamination

↓

Cooking

↓

Cross-contamination

↓

Consume



Cenários de Risco Simulados

Prevalência inicial
Risco de consumo 

Em casa
No serviço de 
alimentação

4,04% 0,0204 0,020398

16,51% 0,09263 0,09244

25% 0,13234 0,13241

49% 0,27918 0,2792



Aplicações e Limitações

• Permite avaliar a equivalência de diferentes processos tecnológicos;

• Decisões baseadas em informações científicas (incerteza e variabilidade);

• Resultados nunca são definitivos e devem ser atualizados;

• Cientistas ligados à segurança de alimentos têm pouca familiaridade com a técnica de 
modelagem de riscos; 

• AR não pode predizer riscos associados com patógenos para os quais não há dados 
epidemiológicos, clínicos e microbiológicos;

• Geralmente os modelos de risco são construídos de dados de modelagem preditiva 
(sobrevivência, inativação e/ou multiplicação) modelos simplificados da realidade.



Considerações Finais

• Análise de risco reduz a subjetividade e documenta o 
processo.

• Permite uma tomada de decisão mais adequada.

• No entanto, requer capacitação e informação de boa 
qualidade. 





Obrigada pela atenção!

Tel.: (51) 98418-5029 
susanaelias@gmail.com

Facebook/LinkedIn: Susana Elias 
Instagram: susanaoelias


