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Introdução

A evisceração é considerada um dos pontos críticos de controle no processo de abate
de bovinos e, dessa forma, requer cuidados tecnológicos a fim de evitar perfurações do tubo
gastrintestinal e posterior contaminação das carcaças (Jardim et al., 2006).

Bactérias do grupo coliformes, principalmente Escherichia coli, geralmente são
associados à contaminação por matéria fecal e sugerem a presença de patógenos de origem
entérica (Jay et al, 2005). O nível de contaminação das carcaças por essas bactérias está
associado a fatores como eficiência do processo de evisceração e as práticas higiênicas no
abatedouro (Rigobelo et al, 2006).

Dessa forma, objetivou-se avaliar a presença de E. coli em carcaças bovinas após a
etapa de evisceração.

Metodologia

A tomada de amostras foi realizada em um matadouro-frigorífico de bovinos localizado na
região sul do RS, onde foram amostradas 20 carcaças bovinas após a etapa de evisceração. A
amostragem foi realizada utilizando-se a técnica de esfregaço de superfície (Esponjas 3M™),
aplicadas na região do peito do animal. A cada conjunto de esponjas, foram acrescentados
200mL de solução salina peptonada. Os homogenatos obtidos após centrifugação foram
avaliados quanto à presença de E. coli, conforme a metodologia preconizada pela ISO 16654,
com modificações. As colônias caracterizadas como típicas foram submetidas as provas
bioquímicas do IMViC, segundo APHA (2001).

Resultados e Discussão

Oito (40%) das 20 amostras avaliadas, apresentaram E. coli após o processo de
evisceração das carcaças.

A presença de E. coli após essa etapa, sugere um possível rompimento de alças
intestinais com consequente contaminação fecal da carcaça e práticas higiênicas insatisfatórias
no processamento. Nesse sentido, ROÇA (2010) descreve que o trato gastrintestinal é uma
fonte potencial de contaminações e que a qualidade microbiológica da carcaça está associada
aos procedimentos realizados antes e durante o abate, os quais devem ser rigorosamente
higiênicos.

O resultado obtido neste estudo reforça a importância da adoção de programas de
monitoramento como BPF e HACCP, bem como, da atuação constante de autoridades
sanitárias a fim de assegurar a inocuidade final do produto.

Conclusão

A presença de E. coli nas carcaças avaliadas confirma que a evisceração é uma etapa
crítica relacionada à contaminação por possíveis patógenos e que deve ser rigorosamente
controlada para garantir a seguridade alimentar.
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