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INTRODUÇÃO:
Biofilmes bacterianos são comunidades de microrganismos caracterizados por células aderidas à superfícies bióticas ou
abióticas (Steenackers et al., 2012). Quando formados por Salmonella podem contribuir para surtos, sendo a S. Enteritidis
(SE) um dos sorovares que mais causam infecções alimentares (LANDÍNEZ, 2013). As superfícies usadas no
processamento de alimentos sofrem desgastes que possibilitam o acúmulo de sujidades e bactérias, propiciando a
contaminação do alimento (Steenackers et al., 2012). A escolha do sanitizante apropriado é indispensável para evitar a
disseminação da contaminação (DAVIDSON & HARRISON, 2002) e, se pessoas se infectarem, a resistência microbiana
deve ser considerada como um grave risco para a saúde humana devido à dificuldade de tratamento (ESFA, 2014). Com
base nestes aspectos relevantes, foram testadas 20 amostras de SE, sendo 10 provenientes de DTA e 10 de origem
avícola, quanto à formação de biofilmes, resistência a antimicrobianos e a sanitizantes.

METODOLOGIA:
Analisou-se 20 amostras de S Enteritidis (SE), 10 provenientes de DTAs e 10 de origem avícola não envolvidas em surtos,
e como cepa padrão SE ATCC 13076. As amostras estavam estocadas congeladas em BHI com 20% de glicerol. Para
reativação foram incubadas em caldo BHI, semeadas em ágar XLD e posteriormente realizados testes bioquímicos para
verificação da pureza. Primeiramente foram avaliadas quanto à formação de biofilme em poliestireno na temperatura de
36±1ºC (Rodrigues et al., 2009). Verificou-se a resistência aos sanitizantes biguanida nas concentrações 0,6%, 1,0% e
1,5%, ácido peracético nas concentrações 0,1%, 0,5% e 1,0% e amônia quaternária nas concentrações 0,3%, 1,0% e 2,0%
(Brasil, 1993). Os testes de sensibilidade a antimicrobianos foram realizados pela técnica de disco-difusão (CLSI, 2012)
frente a ampicilina 10 mcg, cefalexina 30 mcg, cloranfenicol 30 mcg, enrofloxacina 5 mcg, eritromicina 15 mcg, neomicina
30 mcg, sulfazotrim 25 mcg, sulfonamidas 300 mcg.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Nos testes de sensibilidade a antimicrobianos, 10 amostras de SE apresentaram padrão de multirresistência aos
antibacterianos testados (Tabela 1). Relativo aos princípios ativos, 25% das SE foram resistentes à ampicilina, 5% à
cefalexina, 55% à enrofloxacina, 90% à eritromicina, 80% à neomicina, 5% à sulfazotrim, 70% às sulfonamidas. A
sensibi1idade ao cloranfenicol foi de 100% (Figura 1). A comparação da resistência aos antimicrobianos pelas cepas
isoladas de surtos de DTAs e de origem avícola estão na Tabela 2. Nos resultados obtidos, 25% das amostras foram
fortemente formadoras de biofilme, 35% moderadamente formadoras, 35% fracamente formadoras e 10% não formadoras
de biofilme (Tabela 3). Nos sanitizantes, amônia quaternária e o ácido peracético mostraram eficiência nas diferentes
concentrações e tempos, já os testes com a biguanida houve resistência no tempo de 1 minuto nas concentrações 0,6%,
1,0% e 1,5%, no tempo de 5 minutos nas concentrações 1,0% e 1,5%, e no tempo de 10 minutos nas concentrações 0,6%
e 1,0% (Tabela 3). As SE oriundas de surtos de DTA e 80% das SE de origem avícola formaram biofilme. Além de
formadoras de biofilmes, 50% destas foram multirresistentes aos antimicrobianos testados, assim como 20% foram
resistentes à biguanida. Das 20 SE estudadas, 10 foram multirresistentes a antimicrobianos e igualmente formadoras de
biofilmes. Neste estudo houve 100% sensibilidade ao cloranfenicol, condizendo com a IN nº9 (2003) que proíbe uso deste,
diferindo do encontrado por Landínez (2013) na qual 34% amostras isoladas foram resistentes. O percentual obtido
referente às SE serem fortemente formadoras foi considerável, condizendo com o experimento de Rodrigues et al (2009),
onde avaliou-se formação de biofilmes por S. Heidelberg oriundas de carcaças de frango e ¿swabs¿ de cloaca, obtendo
amostras fortemente formadoras de biofilme. A capacidade de formação de biofilmes e multirresistência a antimicrobianos
são preocupantes por ser um risco a saúde humana.

CONCLUSÃO:
Estes resultados denotam grande relevância devido a possibilidade da Salmonella Enteritidis permanecer em ambientes de
manipulação de alimentos na forma de biofilmes e, em caso de transmissão para seres humanos, apresentar maior
dificuldade de tratamento devido a multirresistência a antimicrobianos.
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