
A maioria dos antimicrobianos
apresentou uma alta taxa de
sensibilidade para ambas as fontes de
isolamento. Entretanto, um grande
número de isolados foi classificado
como multirresistente. Neste trabalho,
apenas uma cepa foi classificada como
produtora de ESBL. Este resultado não
era esperado, uma vez que foi bastante
inferior aos dados publicados na
literatura7,8. A presença de cepas
produtoras de ESBL representam um
risco à saúde pública. O tratamento de
infecções causadas por cepas ESBL é
um desafio, uma vez que as opções
terapêuticas são reduzidas5.
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Salmonella spp. está entre os mais importantes agentes causadores de doenças transmitidas por alimentos em todo o mundo1,2,3. Surtos de salmonelose em humanos estão
frequentemente associados com o consumo de produtos de origem avícola, incluindo carne e ovos2. O sorovar S. Enteritidis é um dos mais frequentemente isolados destes casos4. A
importância de Salmonella na saúde pública também está relacionada à grande resistência antimicrobiana que este microrganismo tem apresentado nos últimos anos4. Em relação à
resistência antimicrobiana, aumenta-se o alerta com os isolados produtores de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL), enzimas capazes de hidrolisar o anel-betalactâmico de
cefalosporinas de amplo espectro, antimicrobiano de eleição na terapia de infecções por enterobactérias5. Neste contexto o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de
suscetibilidade antimicrobiana e detectar produtores de beta-lactamase de espectro estendido em cepas de S. Enteritidis isoladas de fontes avícolas e de alimentos envolvidos em
surtos de salmonelose em humanos.

- Não se encontrou diferença significativa (p>0,05) na resistência
antimicrobiana entre cepas isoladas de fontes avícolas e de surtos.

Uma única cepa foi identificada como produtora de ESBL. Esta cepa foi isolada de fontes avícolas e também foi classificada como multirresistente. Estudos futuros com um
maior número de isolados são necessários para possibilitar uma maior detecção de cepas produtoras de ESBL. Estudos moleculares também são necessários para observar os
mecanismos genéticos envolvidos na resistência.
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Gráfico 1 - Comparação da frequência relativa (%) da suscetibilidade antimicrobiana de cepas
de Salmonella Enteritidis isoladas de fontes avícolas e de surtos em humanos.

observação de 

zona fantasma

- 35% das cepas isoladas de fontes avícolas e 20% das cepas de
surtos foram consideradas multirresistentes.

- As maiores resistências foram encontradas para ciprofloxacina
e sulfafurazol.

- Encontrou-se apenas
uma cepa produtora de
ESBL, sendo isolada de
fontes avícolas.

Figura 1 – Observação de zona fantasma,
indicando a produção de ESBL em cepa de
Salmonella Enteritidis.

- A cepa produtora de ESBL
também foi classificada
como multirresistente.
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