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Resumo
A qualidade microbiológica de ovos é importante para a
saúde do consumidor. Assim, objetivou-se avaliar a
ocorrência e identificar Enterobacteriaceae em ovos
comerciais. Foram utilizados 210 ovos, sendo 100
unidades provenientes de supermercados e 110 ovos
oriundos de mercados locais, todos comercializados na
cidade de Ceres-GO (Goiás, Brasil). Os ovos foram
acondicionados e transportados ao laboratório de
microbiologia do Instituto Federal Goiano Campus Ceres
para análise e pesquisa de Enterobacteriaceae. As
amostras positivas foram repicadas em ágar nutritivo e
enviadas ao Laboratório de enterobactérias do Instituto
Osvaldo Cruz (Fiocruz) – Rio de Janeiro para realização da
tipificação sorológica. A maior ocorrência foi de
Escherichia coli (20%) em ovos adquiridos no
supermercado, seguindo-se Citrobacter freundii e
Morganella morganii com uma ocorrência de 10% cada
uma. Todas as amostras provenientes de mercados locais
apresentaram Enterobacteriaceae isoladas na casca,
destacando-se: Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella e
Escherichia.
Palavras-chave: alimento. Escherichia coli. higiene. microbiologia.

Summary
Microbiological quality of eggs is important for
consumer health. The aim of this study was to perform the
analysis of the occurrence of Enterobacteriaceae in
commercial eggs. We used 210 eggs, 100 units from
supermarkets and 110 eggs from local markets, all
marketed in the city of Ceres-GO (Goiás, Brasil). The eggs
were packed and transported to the microbiology laboratory
of the Goiano Campus Ceres Federal Institute for analysis
and research of Enterobacteriaceae. The positive samples
were streaked in nutrient agar and sent to the
Enterobacteria Laboratory of the Osvaldo Cruz Institute
(Fiocruz) – Rio de Janeiro for serological typification.
Escherichia coli (20%) presented the highest occurrence in
eggs from supermarket, followed by Citrobacter freundii
and Morganella morganii with an occurrence of 10% each.
All samples from the local markets presented
Enterobacteriaceae isolated in the eggshell, highlighting:
Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella and Escherichia.
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1. Introdução
A produção brasileira de ovos atingiu
aproximadamente 44,5 bilhões de unidades em
2018, a maior quantidade da série histórica, iniciada
em 1987. Essa quantidade produzida é 99,6% para
atender o mercado interno, pois somente 0,4 % é
exportado. Em 2017 o consumo per capita foi de 192
unidade/ano já em 2018 esse valor chegou a 212
ovos (ABPA, 2019).
O ovo é um alimento de excelência na
composição da dieta humana, possui proteína de alto
valor biológico e também é rico em valor nutricional,
proporcionando grandes benefícios para saúde.
Assim, o aumento do consumo de ovos e a utilização
de seus benefícios nutricionais pela população
dependem da sua qualidade final (Netto et al., 2018;
Salgado et al., 2018).
Para obter a qualidade, o ovo, como importante
complemento dos nutrientes de que o organismo
precisa, não deve conter bactérias patogénicas, o
que implica adoção de medidas higiénicas e
sanitárias, desde a exploração produtora de ovos até
à sua comercialização (Leite et al., 2016).
É importante diminuir o nível de contaminação
bacteriana nos ovos, pois anormalidades nas cascas
podem potencializar a entrada de agentes
patogénicos por meio de penetração na superfície da
casca para o interior do ovo. Além disso, a exposição
dos ovos a temperaturas não recomendáveis e
armazenamento inadequado também são fatores
que aumentam a contaminação da casca (Gole et al.,
2014).
Para avaliar a qualidade higiênica é necessário
conhecer os índices de coliformes totais. Os
coliformes fecais são utilizados como indicador de
contaminação fecal, visto presumir-se que a
população deste grupo apresenta alta proporção de
Escherichia coli (E. coli), conforme Cardoso et al.
(2001). Deste modo, este estudo tem como objetivo
avaliar a ocorrência e identificar Enterobacteriaceae
em ovos comercializados na cidade de Ceres-GO.
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2. Material e Métodos
Foram utilizados 210 ovos, de lotes diferentes,
sendo 100 unidades provenientes de supermercados
e 110 ovos oriundos de mercado local, sendo todos
comercializados na cidade de Ceres- GO, no período
de maio a setembro de 2014. Após a aquisição, sob
condições normais de comercialização, os ovos
foram acondicionados em caixa de isopor
higienizada com álcool 70% e transportada ao
laboratório de microbiologia do Instituto Federal
Goiano Campus Ceres para análise e pesquisa de
Enterobacteriaceae de acordo com Silva et al.
(2017).
Cada amostra analisada foi formada a partir de
um “pool” com 10 ovos sendo quebrados
assepticamente e separado o conteúdo (albúmen e
gema) da casca. As amostras foram processadas em
cinco etapas: primeiramente foi realizado o préenriquecimento, no qual 25 g da casca foram
pesados e adicionados em 225 mL de água
Peptonada e posteriormente incubados em estufa
bacteriológica tipo Biochemical Oxygen Demand
(BOD) a 37°C por 24h. A segunda etapa consistiu no
enriquecimento seletivo, em meios de cultura da
marca Kasvi, em que foi retirado 1mL de cada
amostra pré-enriquecida e transferido para tubos
contendo 10 mL de caldo Rappaport Vassiliadis,
caldo Tetrationato e caldo Selenito sendo incubados
na estufa bacteriológica tipo BOD a 37°C por 24h.
Na etapa seguinte foram retiradas alíquotas com
uma ansa de platina e semeadas em placas
contendo os meios seletivos indicadores agar Verde
brilhante e agar Salmonella Shigella as quais foram
incubadas em estufa bacteriológica a 37° C por 24h.
Após esse tempo, foi observado o crescimento de
colónias típicas de Enterobacteriaceae que foram
selecionadas, entre três a cinco colónias, com as
mesmas características morfológicas e semeadas
em tubos inclinados de agar Lisina Ferro (LIA) e agar
Triple Sugar Iron (TSI) que foram incubados a 37ºC
por 24 h para realização das provas bioquímicas
(fermentação de carboidratos, produção de sulfeto
de hidrogénio) e sorológicas (reação anticorpo e
antigéno somátivo e flagelar) de acordo com Silva et
al. (2017). As amostras com características
bioquímicas de Enterobacteriaceae foram repicadas
em agar nutritivo e enviadas ao Laboratório de
enterobactérias do Instituto Osvaldo Cruz (Fiocruz) –
Rio de Janeiro para a realização da identificação da
espécie de Enterobacteriaceae por meio de técnicas
moleculares, como a reação em cadeia da
polimerase (PCR).
3. Resultados e Discussão
A partir dos resultados (Tabela 1) foi possível
observar a presença de diferentes tipos de
Enterobacteriaceae, porém não se detetou a
presença de Salmonela spp. A maior ocorrência foi
de E. coli (20%) em ovos adquiridos no
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supermercado, já no mercado local essa espécie
apresentou ocorrência de 18,18%, tal como
Enterobacter gergoviae, Enterobacter cloacae e
Citrobacter freundii.
A maior presença de E. coli, pode ser explicada
pelo facto de ser a espécie predominante entre os
diversos microrganismos anaeróbicos facultativos
que fazem parte da microbiota intestinal dos animais
(Andrade et al., 2004). Assim, a presença desse
agente no alimento deve-se a contaminação de
origem fecal, indicativa de condições higiénicas
insatisfatórias do produto.
Tabela 1 - Frequência de bactérias Enterobacteriaceae isoladas
na casca de ovos comercializados em diferentes estabelecimentos
na cidade de Ceres-GO.
Supermercado
Frequência

Bactérias

Frequência absoluta

Providência stuarti

1

10%

relativa

Escherichia coli

2

20%

Citrobacter freundii

1

10%

Morganella morganii

1

10%

Total de Positivas

5

50%

10

100%

Total de Amostras

Mercado Local
Frequência

Bactérias

Frequência absoluta

Enterobacter gergoviae

2

18%

Enterobacter cloacae

2

18%

Citrobacter freundii

2

18%

Escherichia coli

2

18%

Klebsiella pneumoniae

1

9%

Citrobacter diversus

1

9%

relativa

Morganella morganii

1

9%

Total de Positivas

11

100%

Total de Amostras

11

100%

Siqueira et al. (2008) analisaram 680 ovos de
codorniz japonesas e identificaram os géneros
Enterobacter e Proteus, microrganismos que fazem
parte da microbiota do trato digestivo das aves que
pode infectar ovos e aves jovens, causando perda
embrionária, além de onfalites e mortalidade em
pintos.
As amostras provenientes dos supermercados
apresentaram quatro diferentes espécies de
Enterobacteriaceae enquanto que as amostras de
ovos de mercados locais apresentaram sete
espécies de Enterobacteriaceae. As espécies de
Enterobacteriaceae: E. coli, Citrobacter freundii,
Morganella morganii estavam presentes na casca
dos ovos comercializados em mercados locais e em
supermercados.
Ainda, foi possível verificar que todas as amostras
provenientes de mercados locais apresentaram
Enterobacteriaceae isoladas na casca e maior
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número de espécies de Enterobacteriaceae
destacando-se géneros integrantes do grupo
coliformes, tais como: Citrobacter, Enterobacter,
Klebsiella e Escherichia.
Desta forma, ovos adquiridos em supermercado
têm origem em explorações sujeitas a controle
oficiais e por isso maior controle das condições de
higiene e sanitárias, pois são ovos de explorações
que possuem serviço de inspeção federal com a
lavagem dos ovos.
No Brasil a lavagem é optativa para ovos de
consumo, mas é obrigatória na indústria de
ovoprodutos, portanto, a limpeza a seco da casca
ainda é praticada quando os ovos não são
submetidos à lavagem (Oliveira & Oliveira, 2013).
Musgrove et al. (2008) referem que nos Estados
Unidos a lavagem de ovos destinados a venda é
obrigatória e que antes de se adotar este
procedimento os ovos possuíam uma carga de até
83,2%
de
Enterobacteriaceae
e
outros
microrganismos. Quando lavados a prevalência de
Enterobacteriaceae
na
casca
dos
ovos
disponibilizados aos consumidores passou a ser de
5,1%.
Já Mendes et al. (2014) enfatizaram que para
reduzir a contaminação na casca de ovos, quando
higienizados, devem ser armazenados a 5ºC,
durante todo o período de validade nos
estabelecimentos
comerciais
(30
dias
de
armazenamento). Os autores verificaram o efeito da
higienização e da temperatura de armazenamento
sobre a qualidade bacteriológica de 250 ovos
grandes de poedeiras leves. Assim, destacaram a
importância da higienização e refrigeração, já que
ovos higienizados e refrigerados apresentaram
menor contagem bacteriana na casca em relação
aos grupos higienizados e não refrigerados.
Em pesquisa realizada na Austrália, por Gole et
al. (2014) avaliaram a superfície da casca, poro da
casca e conteúdo interno do ovo, sendo que de 153
isolados foram encontrados 11 géneros diferentes,
incluindo Cedecea, Citrobacter, Enterobacter,
Escherichia, Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, Pantoea,
Salmonella spp., Serratia e Yersinia. Enterobacter
(60%) foi o género mais detectado. A casca pode ser
contaminada por qualquer superfície com a qual o
ovo entra em contacto, exercendo papel importante
na contaminação cruzada na cozinha, principalmente
em ovos de casca mais fina, situação comum em
poedeiras com idade mais avançada e em dieta
desequilibrada pela falta de cálcio.
O aspecto físico do ovo é importante em relação
a contaminação de microrganismos, pois ovos que
possuem peso elevado apresentam menos poros e
maior resistência a penetração de microrganismos. A
remoção da cutícula do ovo pode ocorrer no
momento de lavagem, aumentando as possibilidades
de invasão. Na lavagem inadequada, alguns
microrganismos são forçados para dentro, através da
pressão negativa da água pelos poros (Barancelli et
al., 2012).
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Além da lavagem, as indústrias podem realizar a
aplicação de óleo mineral na casca dos ovos a fim de
reduzirem a contaminação microbiológica. Nesse
sentido, Figueiredo et al., (2014) ao aplicarem óleo
mineral na casca dos ovos verificaram menor carga
microbiana com ausência de Salmonella spp,
Staphylococcus aureus, coliformes termotolerantes e
fungos, demonstrando que a imersão de ovos em
óleo mineral após a limpeza pode diminuir a
contaminação por Enterobacteriaceae.
Apesar do isolamento de diferentes bactérias, não
se detetou Salmonella spp. em ovos comercializados
na cidade de Ceres. Pelo contrário, Lima et al. (2018)
observaram a presença de Salmonella spp. em uma
amostra de mercado local, equivalendo a 3% do total
de ovos analisados. A RDC n.º 12 de 02 de Janeiro
de 2001 determina a ausência de Salmonella spp.
em 25g de ovos. Sendo assim as amostras
encontraram-se de acordo com os padrões legais
vigentes (BRASIL, 2001).
No estudo de Gomes Filho et al. (2014) em que
avaliaram 180 ovos provenientes de galinhas criadas
em fundo de quintal e 80 ovos adquiridos em
mercados locais também não detectaram Salmonella
spp. A espécie de microrganismo mais isolada na
casca dos ovos e conteúdo interno foi Escherichia
coli (13%), em ovos provenientes de mercados
locais. Um valor menor do que encontrado no
presente estudo (18%).
Embora nas amostras analisadas não se tenha
detectado Salmonella spp., verificou-se que todas as
amostras provenientes de mercados locais e metade
das amostras provenientes de supermercados
apresentavam
contaminação
por
Enterobacteriaceae. Esta contaminação também foi
encontrada por Andrade et al. (2004) que analisaram
ovos de galinha oriundas de explorações e de
diferentes locais de comercialização em Goiânia e
obtiveram frequência de 40% na totalidade de suas
amostras. Esses mesmos autores avaliaram
especificamente
ovos
comercializados
em
supermercados e verificaram contaminação de 35%.
Neste sentindo, Mottin et al. (2016) avaliaram a
contaminação de ovos de exploração caipira e dentro
das
60
amostras,
nenhuma
apresentou
contaminação por Salmonella spp, que corroboram
com os observados no presente estudo. Para evitar
que
o
consumidor
tenha
contato
com
microrganismos é indispensável verificar o prazo de
validade, observar se a caixa está limpa, se a casca
está intacta sem mancha ou fendas e também se
possível verificar a origem do produto (Corrêa Netto
et al., 2018).
4. Conclusão
Todas as amostras provenientes de mercados
locais e metade das amostras de supermercados
apresentavam contaminação por Enterobacteriaceae
na casca do ovo.
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