
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ÁCIDA DE UMA CEPA 
DE SALMONELLA HEIDELBERG

Introdução
O fornecimento de ácidos orgânicos na ração ou na água de bebida é uma ferramenta 
atual para o controle de Salmonella em frangos de corte, como alternativa ao uso de 
antibióticos. O mecanismo de ação antimicrobiano mais aceito para estas moléculas é 
sua fácil difusão através da parede celular, entrada no citoplasma bacteriano e a conse-
quente diminuição do pH citoplasmático. No entanto, alguns sorovares de Salmonella 
têm desenvolvido mecanismos de resistência para evitar os efeitos nocivos dos ácidos 
orgânicos e sobreviver a estas condições de estresse. O objetivo deste estudo foi o de 
investigar o efeito in vitro de diferentes pHs e tempos de exposição sob a viabilidade 
de uma cepa de campo da Salmonella Heidelberg.

MaterIal e Métodos
Alíquotas de 1 mL do inóculo foram transferidas para frascos Erlenmeyers, contendo 
99mL de caldo não seletivo, previamente acidificados ou alcalinizados (pH 4,5; 6,5 ou 
9,5) com ácido clorídrico e com ácido propiônico separadamente. Para o teste com 
meio alcalinizado, foi utilizado a base de hidróxido de sódio para aumentar o pH dos 
meios e os respectivos ácidos propiônico e clorídrico para o ajuste fino do pH 9,5. As 
culturas foram então incubadas, e alíquotas de 1mL foram coletadas nos tempos 1, 
2 e 3 minutos para quantificação bacteriana. Para tanto, foram realizadas diluições 
decimais e alíquotas das diluições apropriadas foram semeadas em ágar não seletivo 
e incubadas por 24h a 37°C. A quantificação das células bacterianas foi realizada de 
acordo com a técnica de gota descrita por Silva (1) e utilizada por Malheiros et al (2). 
Cada experimento foi repetido, pelo menos duas vezes, e as contagens foram realiza-
das em duplicatas.

Para obtenção do pré-inóculo, uma colônia isolada de granjas de frangos de corte da 
região do Paraná foi semeada em caldo de cultura não seletivo, o qual foi mantido em 
estufa bacteriológica a 37°C, por 24 h. Em seguida, para obtenção da cultura bacteriana 
fisiologicamente ativada, 20µL da cultura incubada foram semeados novamente em 
caldo de cultura não seletivo, e então incubados a 37°C, por 24h. Uma alíquota desse 
pré-inóculo foi decimalmente diluído, a fim de atingir uma concentração de aproxi-
madamente 108UFC/mL, constituindo o inóculo que foi utilizado no experimento.

resultados e dIscussão
Os mecanismos antimicrobianos dos ácidos orgânicos já foram amplamente relatados 
na literatura (3). Estes trabalhos ilustraram que os ácidos orgânicos de cadeia curta 
e de cadeia média possuem variada atividade antimicrobiana, dependendo tanto da 
concentração do ácido quanto da espécie bacteriana exposta a ele.

No entanto, é importante ressaltar que a exposição a ambiente ácido também pode 
implicar uma adaptação generalizada da Salmonella não só aos ácidos orgânicos como 
também a outros tipos de estresse mais específicos como ao calor, sal, peróxido de 
hidrogênio, cristal violeta e polimixina. Este fenômeno de resistência cruzada pode 
explicar a dominância e aumento da patogenicidade de alguns sorovares de Salmo-

nella ao enfrentar outros tipos de ambientes agressivos após sua exposição ao ambi-
ente ácido do estômago, intestino ou mesmo na ração.

Nas diferentes condições de pH e em diferentes tempos avaliados neste experimento 
não observou-se efeito de redução na contagem da Salmonella Heidelberg de origem 
de campo (Figura 1 e 2) indicando desenvolvimento de resistência dessa cepa especí-
fica aos ácidos testados.

Figura 1 – Resultado das contagens de Salmonella Heidelberg após avaliação da 
resistência ácida em meio acidificado com ácido clorídrico em diferentes condições de 
tempo e pH (UFC/mL). 
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Figura 2 – Resultado das contagens de Salmonella Heidelberg após avaliação da 
resistência ácida em meio acidificado com ácido clorídrico em diferentes condições de 
tempo e pH (UFC/mL).
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conclusões
Foi possível observar que, quando utilizado diferentes pHs e ácidos in vitro não houve 
redução expressiva de uma cepa de campo de  Salmonella Heidelberg. Considerando 
estes resultados, é desejável que os ácidos orgânicos sejam avaliados para uma finali-
dade específica em relação ao controle das Salmoneloses em aves. De preferência, os 
ácidos orgânicos deveriam ser testados isoladamente em sorovares diferentes para 
avaliação da eficácia anteriormente ao uso e mesmo após sua utilização por longo 
período de tempo.
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