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Introdução

A salmonelose é uma importante doença avícola, pois as perdas econômicas
determinadas por essa doença estão presentes em todas as fases da produção (SOUZA, et al,
2002).

As matérias-primas utilizadas na fabricação de rações animais são fontes conhecidas
de contaminação por Salmonella spp. desde 1948. Sendo assim, farinhas de carne e ossos
utilizadas como matéria-prima para a fabricação de rações animais, devem ser constantemente
monitoradas (ANDREATTI, 2007; RICHARDSON, 2005).

De acordo com o Ministério da Agricultura (BRASIL,1989) “entende-se por farinha de
carne e ossos o subproduto seco e triturado, obtido pelo cozimento a seco, de recortes em
geral, aparas, resíduos e limpeza decorrentes de operações nas diversas seções, ligamentos,
mucosas, fetos e placentas, orelhas e pontas de caudas, órgãos não comestíveis ou órgãos e
carnes rejeitadas pela Inspeção Federal, além de ossos diversos”.

Souza et al. (2000) mencionam que a farinha de carnes é a principal fonte de
transmissão de Salmonella spp. para rações. Bosquiroli (1996), observou níveis de 46,2% a
55% de contaminação por Salmonella spp. em amostras de farinhas de carne.

Nesse contexto, o objetivo no presente trabalho, foi avaliar a presença de Salmonella
spp. em amostras de farinha de carne utilizadas como matéria-prima para a fabricação de
rações avícolas.

Materiais e métodos

Foram analisadas 10 amostras de farinha de carne e duas amostras de ração animal,
quanto à presença de Salmonella spp. segundo protocolo preconizado pela APHA (2001).

De acordo com os padrões estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, 2001), todos os produtos alimentícios a serem destinados ao consumo humano e
animal, não podem ter Salmonella spp..

Resultados e discussão

Foi verificada a presença de Salmonella spp. em apenas uma (1%) das amostras de
farinha de carne analisadas. Estes resultados estão de acordo com citações na literatura, que
demonstram o isolamento de salmonelas em farinhas de origem animal em níveis que oscilam
de 1% a 96,67% (SANTOS, et al., 2000).

Bosquiroli (1996) descreve que mais de 81 diferentes cepas de salmonelas foram
isoladas de amostras de farinhas de carne, e que, além disso, as rações de matrizes e frangos
preparados com essas matérias-primas apresentaram seis dos 24 sorotipos isolados.

Em relação as amostras de ração animal avaliadas neste estudo, nenhuma apresentou
presença do patógeno. Este resultado também foi evidenciado por Berchieri et al. (1989), que
relatam que a detecção de Salmonella spp. na ração é mais difícil, porque ocorre uma diluição
das matérias- primas de origem animal.

Conclusão

As amostras de farinha de carne analisadas apresentam-se próprias para uso como
matéria-prima para o preparo de ração para alimentação animal.
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