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RESUMO 

 
 
A salmonelose é uma zoonose importante, mundialmente reconhecida por sua 
implicação em saúde pública e também por resultar em perdas econômicas na 
produção animal. Realizou-se o presente trabalho com os objetivos de 
determinar a presença de Salmonella sp. pela bacteriologia convencional e 
PCR em tempo real, avaliar a presença de anticorpos anti-Salmonella por teste 
sorológico, e ainda detectar a presença de genes associados à virulência e 
resistência de Salmonella Typhimurium isoladas de amostras de suínos bem 
como determinar o perfil de resistência aos principais antimicrobianos utilizados 
na produção de suínos. Foram avaliados 338 animais, dos quais foram 
coletadas amostras de sangue, de linfonodos mesentéricos e de conteúdo 
intestinal de cada animal. Os soros foram submetidos ao teste de ELISA 
produzido com antígeno somático de Salmonella Typhimurium. As amostras de 
linfonodos mesentéricos e conteúdo intestinal foram analisadas pela 
bacteriologia convencional e PCR em tempo real. Das 338 amostras testadas 
88,5% (299/338) apresentaram títulos positivos, 45,3% (153/338) pela 
bacteriologia convencional e 85,4% (289/338), PCR em tempo real 
respectivamente, de amostras positivas para Salmonella sp. Dos 153 isolados 
de Salmonella, os sorotipos mais freqüentes foram Typhimurium (63,5%), 
Derby (16,6%) e Panama (5,5%). Isolados de Salmonella Typhimurium, num 
total de 40, foram analisados para detectar os genes gene spvC foi detectado 
em 25% (10/40), o gene intl1 em 75% (30/40), o gene blaTEM em 90% (36/40) e 
o gene sul1 em 57,5% (23/40).  Foram testados 10 antimicrobianos sendo eles, 
amoxicilina (AMC 3µg), colistina (CT 25µg), tetraciclina (TE 30µg), 
ciprofloxacina (CIP 10µg), sulfonamida (S3 300µg), ceftiofur (CFT 30µg), 
gentamicina (CN 10µg), enrofloxacina (ENR 5µg), doxiciclina (DO 30µg) e 
neomicina (N 30µg). Os maiores índices de resistência dos foram encontrados 
para amoxicilina (90%), sulfonamida (82,5%), tetraciclina (77,5%) e 
gentamicina (77,5%). O gene de virulência spvC e os genes de resistência aos 
antimicrobianos (intl1, blaTEM e sul1) foram detectados nas amostras de 
Salmonlla Typhimurium. Conclui-se que a infecção ocorre principalmente na 
granja, durante a criação dos suínos e que tanto a bacteriologia convencional 
como PCR em tempo real podem ser indicadas para a detecção de Salmonella, 
a PCR em tempo real mostrou ser mais viável que a bacteriologia 
convencional, Salmonella Typhimurium é o sorotipo mais frequente nas 
amostras estudadas que apresentaram resistência à amoxicilina, sulfonamida e 
tetraciclina. 
 
Palavras-chave: antibiograma, diagnóstico, genes de virulência, PCR em 
tempo real, salmonelose. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Salmonellosis is an important zoonosis, world-renowned for its implication in 
public health and also result in economic losses in animal production. This 
study aimed to determine the presence of Salmonella. and bacteriology by 
conventional real-time PCR to evaluate the presence of anti-Salmonella 
antibodies by serological testing, and also to detect the presence of genes 
associated with virulence and resistance of Salmonella Typhimurium isolated 
from samples of pigs and to determine the profile of resistance to the main 
antimicrobials used in swine production. 338 animals, of which blood samples 
were collected from mesenteric lymph nodes and intestinal contents from each 
animal were evaluated. Serum were subjected to ELISA produced using 
somatic antigen of Salmonella Typhimurium. Samples of mesenteric lymph 
nodes and intestinal contents were analyzed by conventional bacteriological 
and real-time PCR. Of the 338 samples tested 88,5% (299/338) had positive 
titers, 45,3% (153/338) by conventional bacteriological and 85,4% (289/338), 
real-time PCR respectively positive samples Salmonella sp. Of the 153 
Salmonella isolates, the most frequent serotypes were Typhimurium (63,5%), 
Derby (16,6%) and Panama (5,5%). Isolates of Salmonella Typhimurium, a total 
of 40, were analyzed to detect genes spvC gene was detected in 25% (10/40), 
the intl1 gene in 75% (30/40), the blaTEM gene in 90% (36 / 40) and sul1 gene 
in 57,5% (23/40). 10 antimicrobial agents were tested with them, amoxicillina 
(AMC 3μg), colistina (CT 25μg), tetraciclina (TE 30μg), ciprofloxacina (CIP 
10μg), sulfonamida (S3 300μg), ceftiofur (CFT 30μg), gentamicina (CN 10μg), 
enrofloxacina (ENR 5μg), doxiciclina (DO 30μg) and neomicina (N 30μg). The 
highest levels of resistance were found for amoxicillina (90%) sulfonamida 
(82,5%), tetraciclina (77,5%) and gentamicina (77,5%). The virulence gene 
spvC and antimicrobial resistance genes (intl1, blaTEM and sul1) were detected 
in samples of Salmonella Typhimurium. It follows that infection occurs mainly at 
the farm, during the creation of the pigs and that both conventional bacteriology 
as real-time PCR can be recommended for the detection of Salmonella, the 
real-time PCR proved to be more viable than conventional bacteriology, 
Salmonella Typhimurium is the most common serotype in the samples that 
were resistant to amoxicillina, sulfonamida and tetraciclina. 
 
Keywords: antibiotic susceptibility, diagnosis, virulence genes, real-time PCR, 
salmonellosis. 



CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo dos anos, a suinocultura brasileira vem se comparando a 

de grandes centros produtores da América do Norte e da Europa, com rápidas 

modernização e profissionalização que resultam em produção de carne de 

qualidade, destinada a atender os mais exigentes mercados nacionais e 

internacionais. Por este motivo, a importância da presença ou ausência de 

determinadas enfermidades nas unidades de produção tem se tornado cada 

vez maior, uma vez que as doenças diminuem a produtividade e a lucratividade 

do sistema (SOBESTIANSKY et al., 2001). 

A transformação, em escala mundial, dos sistemas de criação, com 

tendência a um menor número de propriedades com grande número de 

animais, favorece a manutenção de determinadas doenças transmissíveis, 

principalmente as respiratórias, digestivas e por contato direto (MOREIRA, 

2013). 

Paralelamente a isto, a demanda por alimentos seguros tem sido 

uma exigência crescente do mercado consumidor. A ausência de 

microrganismos patogênicos, principalmente aqueles causadores de zoonoses, 

nos produtos de origem animal, é uma exigência de regulamentos nacionais e 

internacionais. Entre esses microrganismos, a Salmonella tem sido uma 

preocupação ao longo dos anos na indústria de produtos avícolas e vem 

ganhando importância também na cadeia de produção de suínos. A partir da 

crescente ênfase na segurança de produtos cárneos que chegam ao 

consumidor, tem-se estimulado a identificação de alternativas para reduzir ou 

eliminar Salmonella sp. dos animais antes do abate, uma vez que a redução 

das taxas de infecção ao pré-abate resulta em aumento na segurança dos 

produtos suínos (FUNK et al., 2001). 

Além de sua importância em saúde pública, verifica-se que, a 

Salmonella pode levar a perdas econômicas também no sistema de produção 

de suínos. Dados indicam que a infecção pelo agente pode aumentar o custo 

de produção, devido, principalmente, à redução no ganho de peso, piora na 
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conversão alimentar e aumento no uso de antibióticos e na mortalidade 

(GORTON et al., 1996). 

A carne e seus derivados têm sido frequentemente implicados como 

veículos de transmissão de patógenos para humanos. Salmonella sp., dentre 

outras bactérias patogênicas, presentes na superfície de carcaças suínas, 

entram na planta de abate a partir dos animais vivos e dos operários. Não 

existem procedimentos de inspeção especificamente direcionados para o 

controle desse microrganismo que oferece risco para a saúde pública 

(KORSAK et al., 1998). 

A salmonelose é uma das principais zoonoses para a saúde pública 

em todo o mundo, exteriorizando-se por suas características de endemicidade, 

alta morbidade e, sobretudo, pela dificuldade da adoção de medidas de 

controle (GUERIN et al., 2005). Além da importância das medidas preventivas 

para evitar o risco de infecção da salmonelose na população humana, o 

controle desta doença é de grande interesse para a economia dos países em 

que ocorrem esses surtos. Os custos estimados da alta incidência da 

salmonelose nos Estados Unidos variaram entre $1,3 a $4,0 bilhões por ano, 

em decorrência de despesas médicas, ausência ao trabalho e quebras na 

produtividade (TAITT et al., 2004). 

A salmonelose é uma doença infecciosa que atinge, principalmente, 

suínos jovens. Manifesta-se por septicemia e enterite aguda ou crônica, mas, 

muitas vezes, a infecção é inaparente. A apresentação clínica e a gravidade 

dos sinais clínicos dependem das condições de resistência dos animais e da 

virulência da cepa. A maioria dos surtos naturais é consequência de uma 

debilitação do animal, por doença intercorrente ou por situações estressantes 

(SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2012). 

No entanto, a doença clínica em suínos tem se revelado como de 

pouca importância nos dias atuais. Geralmente, os surtos estão associados ao 

uso de farinha de carne contaminada na elaboração das rações fornecidas aos 

animais, sendo a epidemiologia dessas infecções, muitas vezes, facilmente 

determinada. A participação dos suínos como reservatórios da infecção para o 

homem é o que representa fato relevante, e muito tem sido investido para o 

adequado esclarecimento da epidemiologia deste processo (MASSON, 2008). 
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Verifica-se então a necessidade de estabelecer estratégias de 

controle da Salmonella em toda a cadeia alimentar e, em especial nas granjas. 

Nas criações animais, a adoção de medidas gerais de higiene e manejo é 

básica para reduzir a prevalência deste patógeno, no entanto, não são 

suficientes para impedir a infecção. Taxas de prevalência de Salmonella na 

produção animal devem ser mantidas as menores possíveis, pois há correlação 

direta entre as taxas de contaminação de carcaças por Salmonella e sua 

frequência nos animais destinados ao abate (OLIVEIRA, 2008). 

O controle das infecções depende cada vez mais de um incremento 

na velocidade e precisão dos testes diagnósticos, principalmente para 

monitoramento da produção animal e fabricação de alimentos. Para este fim, 

uma série de técnicas tem sido desenvolvidas, destacando-se a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR). A PCR vem sendo empregada com êxito para 

detecção de vários microrganismos em diferentes matrizes alimentares, como 

carne e leite (SANTOS et al. 2001). 

O estudo da prevalência de Salmonella nos rebanhos suínos tem 

fundamental importância para o entendimento da epidemiologia deste agente e 

contribui para a elaboração de medidas de controle. 

A habilidade do gênero Salmonella em causar doenças depende de 

vários fatores, entre eles destacam-se os fatores de virulência. Alguns desses 

fatores podem estar localizados em elementos genéticos transmissíveis, como 

os transposons, plasmídeos ou bacteriófagos, assim como fazer parte de 

regiões específicas do cromossomo da bactéria, as chamadas de Ilhas de 

Patogenicidade (IP), que segundo VIEIRA (2009), são locais que agrupam a 

maioria dos genes de virulência dessa bactéria.  

Acredita-se que os tratamentos inadequados com antimicrobianos 

prescritos para humanos e animais são fatores que contribuem para o 

surgimento da resistência bacteriana. A utilização indiscriminada destas drogas 

não somente para tratamento de doenças, mas também para melhorar os 

índices zootécnicos dos animais de produção, têm contribuído para o 

surgimento de bactérias multirresistentes (HUR et al., 2012). Existem indícios 

de que essas utilizações indevidas nos animais de produção possam veicular 

bactérias ou genes de resistência aos antibióticos aos seres humanos por meio 

de seus produtos e derivados (MOTA et al., 2005).  
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Considerando o exposto e a preocupação da indústria suinícola com 

a contaminação dos rebanhos e produtos por Salmonella, realizou-se este 

estudo com os objetivos de averiguar a presença de anticorpos anti-Salmonella  

e de Salmonella utilizando diferentes métodos de diagnóstico em amostras de 

suínos coletadas em abatedouro, bem como detectar a presença de genes de 

virulência e de resistência, além de avaliar o perfil de resistência de amostras 

de Salmonella isoladas aos principais antimicrobianos utilizados na 

suinocultura. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O gênero Salmonella 

 

Microrganismos do gênero Salmonella devem o seu nome ao 

bacteriologista veterinário Daniel Elmer Salmon, que junto com Theobald Smith 

isolaram e descreveram pela primeira vez o que chamaram, em 1885, de bacilo 

da peste suína. Mais tarde, este agente passou a ser denominado Salmonella 

Cholerasuis (FEDORKA-CRAY et al., 2000). 

O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae. 

Representa um grupo morfológica e bioquimicamente homogêneo, com 

microrganismos Gram-negativos, móveis ou imóveis, em forma de bacilos, não 

formadores de esporos, anaeróbicos facultativos. A maioria, com exceção de 

Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, são flagelados e com 

dimensões de 2-3 x 0,4-0,6 μm (YAN et al., 2003; OLIVEIRA, 2008; PUI et al., 

2011). 

Segundo POPOFF & LE MINOR (1997), Salmonella apresenta como 

principais características metabólicas, a capacidade de redução de nitratos a 

nitritos, produção de gás a partir da glicose, utilização do citrato como única 

fonte de carbono, fermentação de dulcitol e inositol, produção de sulfeto de 

hidrogênio e capacidade de descarboxilação de lisina, ornitina e arginina. O 

gênero Salmonella não apresenta atividade de hidrólise da uréia e não 

fermenta lactose, sacarose, salicina e rafinose. 

Salmonella desenvolve-se numa faixa de crescimento de 7°C a 45°C 

e pH entre 4,5 e 9,0; são resistentes à dessecação e ao congelamento, 

possuindo a capacidade de sobreviver no ambiente por anos. Contudo, esta 

bactéria é bastante sensível à luz solar e à maioria dos desinfetantes como 

fenóis, clorados e iodados (TORTORA et al., 1993; SOBESTIANSKY & 

BARCELLOS, 2012). A capacidade de sobreviver no meio ambiente, assim 

como a existência de animais portadores, favorece a distribuição do gênero 

mundialmente. O fato do agente se adaptar a diferentes hospedeiros e se 

disseminar com facilidade propicia a ocorrência da infecção (GAST et al., 

2003). 
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O gênero Salmonella divide-se em apenas duas espécies: 

Salmonella enterica e Salmonella bongori, sendo identificados 2.610 sorovares 

de acordo com os antígenos somáticos “O” e flagelares “H”. Salmonella bongori 

possui 23 sorovares e Salmonella enterica divide-se em seis subespécies: 

Salmonella enterica subespécie enterica, Salmonella enterica subespécie 

salamae, Salmonella enterica subespécie arizonae, Salmonella enterica 

subespécie diarizonae, Salmonella enterica subespécie houtenae e Salmonella 

enterica subespécie indica (GUIBOURDENCHE et al., 2010). 

Cada sorovar tem características que auxiliam a sua diferenciação. 

A base para a identificação consiste em testes sorológicos ou sorotipificação. 

Estes são direcionados para a detecção de três grupos diferentes de antígenos 

presentes na superfície da bactéria (GRIMONT & WEILL, 2007): 

- o antígeno-O (ou antígeno somático) consiste em um componente 

externo da parede de lipopolissacarídeo da bactéria. Os diferentes sorovares 

são categorizados em grupos somáticos de acordo com os antígenos-O 

presentes. Inicialmente representados por letras (por exemplo, Salmonella 

Typhimurium pertencente ao grupo B), os grupos somáticos são hoje em dia 

designados pelos números dos próprios antígenos (no caso de S. 

Typhimurium, grupo 4). 

- o antígeno-H (ou antígeno flagelar) é a flagelina, o componente 

principal dos flagelos. A maioria dos sorovares é capaz de expressar duas 

flagelinas, ou fases flagelares, diferentes, existindo um mecanismo gênico que 

permite favorecer a produção de uma ou de outra e que confere à salmonela 

um carácter bifásico. No entanto, outras configurações podem ocorrer, como 

sorovares com três ou mais fases, monofásicos e até sem nenhuma fase 

flagelar. 

- o antígeno-Vi é um fator de virulência relacionado com a presença 

de cápsula que pode ocorrer apenas em três sorovares (Salmonella Typhi, 

Salmonella Paratyphi C e Salmonella Dublin). 

A combinação destes diferentes antígenos resulta em uma fórmula 

antigênica que está associada a um determinado sorovar. A fórmula apresenta 

primeiro os diferentes antígenos-O presentes no sorovar, seguidos dos 

antígenos-H associados à primeira fase flagelar, e por fim os antígenos-H da 

segunda fase flagelar, acrescentando-se o antígeno-Vi caso exista. 
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É possível a existência de mais de um sorovar com a mesma 

fórmula. Nestes casos, são utilizadas outras características para distinção 

destes sorovares, tais como variações bioquímicas, o hospedeiro do qual foi 

isolado, a patogenicidade, entre outras (GRIMONT & WEILL, 2007).  

Do ponto de vista de segurança alimentar a S. enterica subsp. 

enterica inclui todos os sorotipos já associados à ocorrência de salmonelose 

humana, além de muitos outros também considerados como patogênicos ao 

ser humano e que, no conjunto, representam cerca de 60% dos sorotipos já 

identificados. Do ponto de vista epidemiológico, convencionou-se dividir os 

sorotipos em adaptados e não-adaptados a um determinado hospedeiro. Os 

sorotipos adaptados constituem a minoria, caracterizando-se por ocasionar 

preponderantemente uma infecção septicêmica e clinicamente evidente no 

hospedeiro ao qual estão adaptados (CARDOSO, 2006). 

Alguns exemplos de adaptados a um único hospedeiro são: S. Typhi 

(humanos), Salmonella Dublin (bovinos), Salmonella Pullorurn (aves) e 

Salmonella Choleraesuis (suínos). Entretanto, a maioria dos sorotipos compõe 

o grupo dos não-adaptados que causam principalmente infecções subclínicas 

nos hospedeiros portadores e são os principais causadores de salmonelose 

humana (OLIVEIRA, 2008). 

 

2.2 Epidemiologia da salmonelose 

 

O desafio no controle da Salmonella nos sistemas intensivos de 

criação de suínos deve-se principalmente à complexidade de sua 

epidemiologia. A adoção de práticas modernas de criação, como utilização do 

desmame precoce e sistema de criação todos dentro-todos fora, parecem não 

serem suficientes para reduzir os números de infecções (FUNK et al., 2001). 

Algumas fontes de introdução de Salmonella em granjas são bem conhecidas e 

envolvem, principalmente, aquisição de animais infectados; água, rações e 

ingredientes contaminados; vetores, roedores, pássaros e mesmo funcionários 

ou visitantes (HEARD, 1969). No entanto, a importância relativa de cada fonte 

potencial parece ser dinâmica e particular de cada granja (DAVIES & FUNK, 

1999). 
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Em suínos, poucos sorotipos são causa de doença clínica, 

entretanto aqueles que não estão associados a estes quadros são os principais 

envolvidos na contaminação da carne suína e seus produtos. Desta forma, a 

epidemiologia da salmonelose em suínos deve ser observada como dois 

problemas distintos, a salmonelose como infecção clínica e a contaminação por 

Salmonella em carcaças suínas e seus produtos (FREDORKA-CRAY et al., 

1999). Relatos sobre o isolamento de Salmonella em produtos suínos tem 

pouca relação com a prevalência da doença clínica nos mesmos (WILCOCK & 

SCHWARTZ 1993). 

Segundo KICH et al. (2005), os suínos portadores dos sorotipos de 

Salmonella causadores de gastroenterite em humanos, na maioria das vezes, 

não apresentam sinais clínicos, passando despercebidos na granja e no 

abatedouro. A salmonelose clínica em suínos aparece na forma de diarreia, 

causada pela Salmonella Typhimurium, ou na forma generalizada, tendo como 

agente etiológico o sorotipo Choleraesuis (BRASIL, 2003). 

Diversos fatores podem contribuir para a formação da cadeia 

epidemiológica desta bactéria, tornando a salmonelose um problema 

persistente nos sistemas de produção de suínos. A principal forma de 

contaminação dos suínos é o contato oro-fecal. Suínos infectados eliminam 

Salmonella sp. nas fezes, assim contaminando o ambiente e outros animais 

(BRASIL, 2003). 

Em relação ao momento da infecção dos animais, Salmonella pode 

estar presente em todas as fases de produção. Entretanto, segundo estudos 

conduzidos no Brasil como os de SILVA et al.(2003) e SCHWARZ et al.(2006), 

a fase de terminação tem sido identificada como a mais frequentemente 

envolvida na infecção em rebanhos suínos.  

Diversos aspectos epidemiológicos têm demonstrado a 

complexidade desse agente em relação às fontes de infecção em diferentes 

sistemas de produção de suínos e localização geográfica. As múltiplas portas 

de entrada, a sua persistência no ambiente e a capacidade do suíno em 

permanecer como portador e/ou excretor limitam a eliminação do agente do 

sistema produtivo. As fontes de infecção são múltiplas: o animal portador, o 

alimento, a contaminação residual das instalações, o ambiente, animais 
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domésticos e silvestres que possam acessar as instalações, bem como o 

próprio homem (BRASIL, 2004). 

Estudos têm sido conduzidos no sentido de dimensionar o problema 

de infecção por salmonelas nos rebanhos suínos brasileiros e propor 

alternativas para o seu controle. SCHWARZ et al. (2006), em um trabalho 

realizado no Rio Grande do Sul, verificaram a positividade para Salmonella, 

tendo sido identificados 71,65% de suínos portadores (isolamento em 

linfonodos mesentéricos) e 77,85% de suínos positivos na avaliação sorológica.  

A alta prevalência de isolamento de Salmonella poderia ser atribuída 

à infecção dos animais nas baias de espera (KORSAC et al., 2003; 

ROSTAGNO et al., 2003), ao efeito do estresse de manejo e ao transporte no 

período pré-abate (ROSTAGNO, 2002), já que os suínos podem ser infectados 

por Salmonella em até 30 minutos de uma exposição mínima ao agente (HURD 

et al., 2004). No entanto, estudos conduzidos por FUNK et al. (2001), 

identificaram as granjas produtoras de suínos como a origem mais frequente de 

rebanhos que chegam infectados ao abate. 

KICH et al. (2005) em seus estudos de soroprevalência em granjas 

do sul do Brasil notaram que, em 65 granjas terminadoras, havia uma 

prevalência de 57,6% de animais positivos no teste de ELISA-LPS. Em um 

estudo longitudinal, acompanhando 28 rebanhos, do nascimento ao abate, 

conduzido por SCHWARZ et al. (2005), a maternidade foi excluída como fase 

de risco para infecção de leitões por salmonelas, enquanto a creche e 

principalmente a terminação, foram identificadas como as fases responsáveis 

pela infecção dos animais. Portanto, estes seriam os setores da granja onde se 

deve priorizar as intervenções relacionadas ao programa de controle. 

A introdução e subsequente transmissão da infecção dentro e entre 

rebanhos são os fatores mais importantes na cadeia epidemiológica de 

Salmonella em suínos (LO FO WONG et al., 2002). Isto indica que o contato 

entre animais provenientes de diferentes granjas, desde o agrupamento dos 

animais até o abate e resfriamento de carcaças, é a chave para a introdução e 

disseminação de Salmonella na cadeia de produção, já que uma granja com 

alta prevalência de Salmonella pode ser fonte de contaminação para várias 

granjas na fase seguinte (VAN DER GAAG et al., 2004). 
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2.3 Fatores de risco para a infecção por Salmonella 

 

Análises de riscos fazem parte dos estudos epidemiológicos e 

propostas de controle de diversas síndromes e patógenos, podendo abranger 

diversas áreas da cadeia de produção e comercialização de produtos de 

origem animal (SCHWARZ & CARDOSO, 2006). 

KICH (2004) conduziu um estudo transversal no qual fatores 

associados à prevalência de suínos sorologicamente positivos para Salmonella 

nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul foram identificados. 

Verificou-se a associação de maior soroprevalência nas granjas terminadoras 

com o uso de ração peletizada, distribuição de dejetos a menos de 100m do 

local de captação de água, não utilização de comedouro do modelo 

comedouro/bebedouro e transporte com freteiro misturando animais de várias 

granjas. Já nas granjas de ciclo completo, ingredientes de ração desprotegidos 

de outros animais, ausência de controle de roedores, ração seca, ausência de 

cerca, não utilização da pintura com cal após lavagem e desinfecção e a 

entrada de outras pessoas, além do técnico e funcionários, foram os fatores de 

risco encontrados. 

A mistura de animais de diferentes origens, conforme observações 

de QUESSY et al. (1999), está correlacionada com a presença de Salmonella. 

NIELSEN et al. (1995) observaram que é rara a infecção em fêmeas e em 

leitões novos; o problema parece restringir-se à difusão horizontal na fase de 

terminação. Principalmente nos sistemas de criação em múltiplos sítios, a 

infecção em fase precoce ocorre, no máximo, em 10% do total dos casos 

observados na terminação (DAVIES & FUNK, 1999). Por outro lado, a divisão 

sólida entre baias é uma medida que pode inibir a difusão da infecção nas 

diferentes fases da criação (DAHL et al.; 1997). 

 

2.4 Métodos diagnósticos de Salmonella  

 

A metodologia recomendada pelo Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento para pesquisa de Salmonella sp. é o método clássico de 
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isolamento (BRASIL, 1997). No entanto, a técnica é trabalhosa e demorada, 

necessitando várias etapas de cultivo. Devido a isto, outras metodologias de 

detecção mais rápidas e menos laboriosas têm sido propostas com a finalidade 

de diminuir o tempo de processamento laboratorial. Entre estas técnicas estão 

os testes sorológicos e a análise de DNA (SCHWARTZ, 2000). 

A bacteriologia convencional consiste de três estágios: pré-

enriquecimento, enriquecimento seletivo e isolamento em meio sólido 

(SCHWARTZ, 2000). O pré-enriquecimento tem como objetivo recuperar 

células lesadas, o enriquecimento seletivo visa inibir a microbiota 

acompanhante e promover a multiplicação do agente, e o meio sólido seletivo 

promove o desenvolvimento de colônias com características típicas para 

posterior confirmação bioquímica e sorológica (D'AOUST, 1990). 

A identificação sorológica da Salmonella em diferentes sorovares é 

realizada através da determinação dos antígenos somáticos ou de parede 

celular (O), flagelares (H) e o antígeno de virulência (Vi) (BRENNER et al., 

2000). 

A especificidade do antígeno O é denominada pela estrutura e 

composição do lipopolissacarídeo (LPS) da parede celular e os diferentes 

antígenos são denominados por números arábicos, como por exemplo, 4, 12. 

Os antígenos O podem variar pela lisogenia e isso pode resultar na mudança 

do sorovar; outra variação do antígeno O pode resultar na mudança do aspecto 

da colônia da forma lisa para a forma rugosa, sendo essa mudança 

acompanhada pela perda deste antígeno, e algumas vezes, da virulência, 

dificultando o diagnóstico do sorotipo (BRENNER et al., 2000).  

O antígeno H é termolábil e composto por proteínas que podem ser 

compostas de uma fase (monofásicas) ou duas fases (difásicas), sendo que 

nos antígenos difásicos, somente uma das fases é expressa a um dado 

momento. Antígenos da fase 1 são assinalados com letras minúsculas 

(exemplo a, b) e aqueles de fase 2 são expressos em números arábicos ou 

letras minúsculas. Os antígenos flagelares da fase 1 e fase 2 são determinados 

por dois genes, H1 e H2, que codificam a proteína denominada flagelina. A 

fórmula antigênica (sorotipo ou sorovar) de algumas salmonelas mais comuns 

estão listadas no Quadro 1. 
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QUADRO 1 – Fórmulas antigênicas de alguns sorotipos de Salmonella 

Sorotipo Fórmula antigênica 

Salmonella Choleraesuis 6,7:c-1,5 (difásica) 

Salmonella Dublin 9,12:g,p- (monofásica) 

Salmonella Pullorum 9,12:- (imóvel) 

Salmonella Typhimurium 1,4,5,12:i-1,2 (difásica) 

 

Outra ferramenta que pode ser utilizada e que permite quantificar o 

título de anticorpos presentes no soro dos animais, é o teste de ELISA. Este 

teste tem auxiliado na determinação do momento de infecção nos rebanhos 

(SWANENBURG, et al. 2001). NIELSEN et al. (1995) desenvolveram um teste 

de ELISA indireto para a detecção de IgG anti-LPS de Salmonella Typhimurium 

e Salmonella Infantis. Segundo os autores, o denominado mix-ELISA seria 

capaz de detectar anticorpos contra os antígenos somáticos (O: 1, 4, 5, 6, 7, 

12) dos sorovares mais importantes nas infecções de rebanhos suínos. 

Em estudos realizados no Brasil, KICH et al. (2005) concluíram que 

o teste de ELISA indireto utilizando o sorovar Typhimurium, que possui os 

antígenos comuns aos sorovares prevalentes na Região Sul do Brasil, 

representa uma boa ferramenta para estabelecer a soroprevalência de 

Salmonella em granjas de suínos. 

Segundo VAN DER WOLF et al. (2001), o uso do teste de ELISA 

para estabelecer a soroprevalência de Salmonella em granjas de suínos tem 

várias vantagens, dentre elas, a fácil padronização e a maior sensibilidade do 

teste. Pelo fato do período de soroconversão (níveis de anticorpos detectáveis 

após infecção) ser de aproximadamente duas semanas (VAN DER GAAG et 

al., 2004), a determinação da prevalência em um curto espaço de tempo não é 

precisa (HURD et al., 2002), pois nem sempre representa o status atual do 

rebanho (SWANENBURG et al., 2001).  

Rebanhos suínos podem ser classificados como negativos ou 

positivos para Salmonella baseado nos resultados do teste de ELISA, utilizando 

amostras de sangue coletadas na linha de abate. Já o isolamento 

bacteriológico a partir de fezes e linfonodos, pode identificar resultados 

negativos e positivos relacionados à excreção do agente (FUNK et al. 2001). 
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A combinação de testes sorológicos e bacteriológicos pode elucidar 

sobre o momento provável da infecção: na granja, durante o transporte ou no 

período de espera no frigorífico (SWANENBURG, et al. 2001). 

Além destes instrumentos de diagnóstico, tem sido utilizado a reação 

em cadeia da polimerase em tempo real (PCR em tempo real). O método de 

PCR em tempo real trouxe a possibilidade de se usar uma ferramenta de 

diagnóstico ainda mais rápida do que a técnica de PCR convencional, com a 

vantagem de promover um aumento na sensibilidade e reprodutibilidade. O 

emprego desta metodologia resulta, também, em uma redução no risco de 

contaminação do ambiente por manipulação de produtos amplificados, já que a 

PCR em tempo real permite a simultânea amplificação e detecção da 

sequência gênica alvo amplificada, através do uso de marcadores 

fluorescentes, além de evitar manipulações adicionais na técnica de 

eletroforese e a exposição ao brometo de etídeo, que é uma substância 

considerada cancerígena (MACKAY et al., 2002; NIESTERS, 2004).  

 A diferença básica entre a reação de PCR convencional e a em 

tempo real é que esta última ocorre em um sistema fechado e é monitorada 

através de um programa computacional que avalia a evolução da técnica por 

meio da detecção de fluorescência dos produtos amplificados a cada ciclo de 

amplificação (MACKAY et al., 2002).  

O monitoramento da produção do amplicom em tempo real é 

possível através do uso de marcadores fluorescentes com afinidade específica 

para DNA de dupla cadeia, ou de sondas específicas de oligonucleotídeos 

marcadas com moléculas fluorescentes. O aumento da rapidez de diagnóstico 

é devido a não necessidade de utilização dos procedimentos de detecção 

realizados após a amplificação do produto, uma vez que são usados 

marcadores fluorescentes e em razão de ser um método sensível de detecção 

(GUT et al., 1999).  
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2.5 Importância da Salmonella em saúde pública 

 

Salmonella é conhecida mundialmente como uma das principais 

causas de toxinfecção alimentar. Geralmente, os surtos em humanos estão 

associados ao consumo de produtos de origem animal. Nestes, os sintomas 

iniciais da doença são náuseas e vômitos, que ocorrem de oito a vinte e quatro 

horas após a ingestão do alimento contaminado e, geralmente, desaparecem 

após o início da diarreia. As salmoneloses tendem a permanecer localizadas no 

trato gastrointestinal, mas alguns sorotipos de Salmonella podem ter acesso à 

corrente sanguínea e causar bacteremia (ATLAS, 1997). Os suínos 

epidemiologicamente podem funcionar como portadores hígidos de Salmonella 

e, consequentemente, constituem uma fonte de infecção para humanos 

(ZEBRAL et al., 1974). 

Os linfonodos da cadeia mesentérica servem como alojamento inicial 

de Salmonella e, a partir destes, a bactéria pode atingir a circulação sanguínea 

ou linfática e se disseminar para outros linfonodos. Como não é possível retirar 

toda a cadeia de linfonodos da carcaça, a Salmonella presente naqueles que 

permanecem entre os músculos pode ser uma fonte de contaminação do 

produto final.  

A maioria das pessoas infectadas por Salmonella desenvolve 

diarreia, febre, dores abdominais de 12 a 72 horas após se infectarem. 

Crianças, idosos e pacientes imunossuprimidos pertencem a um grupo com 

maior risco de adoecer (BRASIL, 2005). 

Os produtos de origem suína tem ganhado maior atenção como 

fontes potenciais de salmonelose em humanos, principalmente depois que 

surtos de toxinfecção alimentar tiveram sua origem associada ao consumo 

destes produtos contaminados pela bactéria na Dinamarca (FREDORKA-CRAY 

et al. 1999). Os produtos suínos foram considerados fonte de infecção em 10 a 

19% dos casos de salmonelose em humanos neste país e na Holanda 

(SALINPORK, 2001). 

No Brasil, existem poucos dados oficiais sobre a ocorrência de 

toxinfecções alimentares causadas por Salmonella sp. Entre o período de 1997 

e 1999, foram investigados 323 surtos no estado do Rio Grande do Sul, dos 

quais 116 (35,7%) foram causados por este patógeno (COSTALUNGA & 
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TONDO, 2002). Em 2000, dos 99 surtos de toxinfecções alimentares ocorridos 

no mesmo estado, 74 (74,7%) foram ocasionados por Salmonella sp. 

(NADVORNY et al., 2004). 

Pela legislação brasileira, Salmonella deve estar ausente em 25g de 

uma amostra de alimentos (BRASIL, 2001). Entretanto, existe uma quantidade 

mínima necessária deste microrganismo a ser ingerida pelo homem para que 

ocorra toxinfecção alimentar. Os níveis de contaminação dos produtos cárneos 

variam de acordo com as condições de processamento dos mesmos. Bactérias 

patogênicas em carnes podem ser perigosas para os consumidores se estas 

não forem bem cozidas ou se ocorrer contaminação cruzada destes produtos 

crus para outros cozidos ou consumidos crus. Tal problema pode ocorrer 

frequentemente no preparo de alimentos nas residências dos consumidores e 

em estabelecimentos comerciais (ESCARTÍN et al., 2000). 

Um outro aspecto de extrema importância tem sido o aumento 

expressivo da ocorrência de amostras multirresistentes aos antimicrobianos. 

Nos países desenvolvidos, esta ocorrência tem sido particularmente associada 

ao emprego de doses terapêuticas e subterapêuticas de antibióticos nos 

animais. Nos países em desenvolvimento, o aumento da resistência tem sido 

relacionado ao uso de antimicrobianos na medicina humana. A partir da década 

de 1990, surgiram amostras multirresistentes de S. Typhimurium fagotipo DT 

104, ocasionando infecções em bovinos e no homem, em vários países do 

mundo (CAMPOS, 2004). 

 

2.6 Genes de virulência e de resistência aos antimicrobianos 

 

Plasmídeos apresentam tamanhos variados de acordo com o 

sorovar de Salmonella sp., no entanto, existe uma região cromossômica, de 

7,8Kb, que se mantém conservada nos diversos sorovares do gênero. Esta 

região foi sequenciada e foi determinada a presença de cinco genes 

denominados spv (Salmonella Plasmid Virulence): spvA, spvB, spvC, spvD, 

spvR. Os genes spvA, spvB, spvC, spvD são considerados genes estruturais, 

mas só são ativados mediante a presença do produto codificado pelo spvR, 

que é produzido na fase estacionária de crescimento da bactéria. Bactérias 

patogênicas portadoras de operon spv expressam fatores de virulência que 
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contribuem para sua sobrevivência em ambientes desfavoráveis como, por 

exemplo, privação de nutrientes, pH ácido e altas temperaturas (VALONE et 

al., 1993). 

O gene spvC é encontrado somente no citoplasma celular. Tem a 

função de aumentar a taxa de crescimento da Salmonella dentro da célula 

infectada e afetar a sua interação com o sistema imune do hospedeiro (GULIG 

et al., 1993). Experimentos têm demonstrado que os genes spvB e spvC são 

suficientes para conferir virulência a Salmonella Typhimurium quando 

administradas subcutaneamente em ratos (MATSUI et al., 2001). 

TERZOLO (2011) relatou a presença de pelo menos 30 genes na 

região spv do plasmídeo de Salmonella enterica sor. Typhimurium capaz de 

regular as respostas das condições do meio interno e de estresse que podem 

ser encontradas no hospedeiro. A tolerância em meio ácido é uma resposta 

efetiva para esta bactéria, que quando exposta a um ambiente ácido (pH 4,4-

5,8) por um curto espaço de tempo, desencadeia uma resposta bacteriana 

capaz de aumentar sua resistência em meios muito mais ácidos (pH 3). 

SHAHADA et al. (2010) realizaram a caracterização molecular de 

isolados de Salmonella enterica sorovar Infantis provenientes de aves no Japão 

com fenótipos multirresistentes. O principal resultado foi a presença de 32 

cepas portadoras do gene blaTEM localizados em dois plasmídeos, um de 180 

kb e outro de 50 kb, que codificaram ß-lactamase. O gene foi responsável por 

conferir resistência a ampicilina, cefalotina, ceftazidime e cefotaxime 

(cefalosporinas de terceira geração). Os autores alertaram para a necessidade 

de caracterização deste gene derivado a partir do gene blaTEM-1 que possibilitou 

a resistência contra cefalosporinas de espectro-estendido. 

A demanda por carne teve um substancial aumento durante os anos 

pós-guerra, resultando no aumento das unidades produtoras de suínos e à 

maior densidade populacional de animais. Consequentemente, houve um 

aumento do desafio relativo ao controle das doenças (BURCH et al., 2010). 

Segundo GUARDABASSI et al. (2010), os antimicrobianos sempre 

serão essenciais para manter a saúde, o bem-estar e a produtividade em 

suínos. O objetivo da indústria é produzir carne segura, não contaminada, com 

boa relação custo/benefício, ao mesmo tempo em que considera o bem-estar 

animal e os fatores relacionados ao consumidor e ao meio ambiente. Baseado 
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nisso, a moderna indústria de suínos tem dado maior atenção a biossegurança, 

reduzindo o uso de antimicrobianos mediante a adoção de várias melhorias de 

manejo e criação, que incluem o uso de vacinas e práticas de produção 

segregada, que possibilitam o emprego do sistema “todos dentro/todos fora” 

(FRIENDSHIP, 2010). 

De acordo com GUARDABASSI et al. (2010) é imprescindível que o 

uso e a eficácia dos antimicrobianos disponíveis para combater as doenças 

atuais e as que possam surgir sejam mantidos e, esta responsabilidade cabe 

principalmente aos médicos veterinários e criadores, que devem utilizar os 

antimicrobianos de forma responsável. Sendo assim, vários países produtores 

de carne suína introduziram programas educativos para criadores, incluindo o 

registro de todos os tratamentos a fim de assegurar a obediência do período de 

carência (LEWIS-JONES, 1998), bem como a aplicação de normas mais 

rígidas, incluindo o monitoramento intenso da resistência antimicrobiana, em 

especial dos microrganismos com potencial zoonótico (FRIENDSHIP, 2010). 

O uso de antimicrobianos na produção da carne suína levanta duas 

preocupações no consumidor, que incluem o receio da presença de resíduos 

de antimicrobianos na carne, os quais podem ser prejudiciais e, o surgimento 

de bactérias resistentes aos antimicrobianos em consequência de seu uso na 

produção (DOWLING, 2010; FRIENDSHIP, 2010). Na produção de suínos 

geralmente os antimicrobianos são distribuídos por meio de um carregador 

(alimento ou água), no entanto, a injeção parenteral, também é utilizada por 

apresentar melhores resultados (FRIENDSHIP, 2010). 

A grande maioria dos antimicrobianos utilizados em criações de 

suínos é adicionada ao alimento como promotor de crescimento ou para uso 

subterapêutico. Porém, devido ao aumento das preocupações sobre os 

possíveis efeitos adversos a saúde pública em decorrência da disseminação da 

resistência, em razão do emprego de antimicrobianos como promotores de 

crescimento em animais pecuários; veterinários, órgãos de saúde pública, 

microbiologistas e autoridades de fiscalização estão cada vez mais envolvidos 

na investigação e interpretação da epidemiologia e dos riscos que este padrão 

de uso pode gerar (FRIENDSHIP, 2010). 

O impacto do uso de antimicrobianos na indução de resistência em 

patógenos humanos não é completamente conhecido, porém estudos 
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demonstram que a proibição do uso de antimicrobianos como aditivo na 

produção de suínos na Dinamarca contribuiu com a redução marcante da 

população de enterococos resistentes frente aos mesmos (WHO, 2000). 

Segundo MARTINEZ (2009) o uso intensivo de antimicrobianos na 

criação animal, agricultura e em hospitais leva à liberação de dois tipos de 

resíduos em grande quantidade nos ecossistemas naturais: os antimicrobianos 

e os genes de resistência, que podem influenciar na população de 

microrganismos destes locais. Alguns tipos de antimicrobianos não são 

biodegradáveis, permanecendo por longo período no ambiente (KUMMERER, 

2004) resultando na seleção de microrganismos resistentes (MARTINEZ, 

2009). 
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CAPÍTULO 2 - PESQUISA DE ANTICORPOS anti-Salmonella E DETECÇÃO 

DE Salmonella enterica EM AMOSTRAS DE SUÍNOS AO 

ABATE  

 
RESUMO: Este estudo foi realizado com os objetivos de investigar a presença 
de Salmonella por bacteriologia convencional e PCR em tempo real, assim 
como o perfil sorológico em amostras de suínos abatidos em um frigorífico sob 
inspeção, comparando os resultados dos testes aplicados. Foram avaliados 
338 animais ao abate, de diferentes procedências, dos quais foram coletadas 
amostras de sangue, de linfonodos mesentéricos e de conteúdo intestinal de 
cada animal. Os soros foram submetidos ao teste de ELISA produzido com 
antígeno somático de Salmonella Typhimurium. As amostras de linfonodos 
mesentéricos e conteúdo intestinal foram analisadas pelo isolamento 
bacteriológico e PCR em tempo real. Das 338 amostras de soros testadas 
88,5% (299/338) foram positivas. Pela bacteriologia convencional obteve-se 
45,3% (153/338) de amostras positivas para Salmonella, sendo que 10,1% 
(34/338) apresentaram a bactéria somente em conteúdo intestinal; 24,9% 
(84/338) apenas nos linfonodos mesentéricos e 10,3% (35/338) em ambas as 
amostras analisadas. Pela PCR em tempo real, Salmonella foi detectada em 
85,4% (289/338) das amostras, sendo 18,6% (63/338) em conteúdo intestinal, 
25,1% (85/338) em linfonodos mesentéricos e 41,7% (141/338) para ambas as 
amostras. Os sorotipos mais frequentes foram Typhimurium (63,5%), Derby 
(16,6%) e Panama (5,5%). Conclui-se que Salmonella está presente 
principalmente em granjas; tanto a bacteriologia convencional como a PCR em 
tempo real podem ser indicadas para a detecção de Salmonella; a PCR em 
tempo real mostrou ser mais viável que a bacteriologia convencional e ainda 
Salmonella Typhimurium é o sorotipo mais frequente nas amostras estudadas. 
 

Palavras-chave: bacteriologia convencional, conteúdo intestinal, ELISA, 
linfonodos mesentéricos, PCR em tempo real. 
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CHAPTER 2 – SEARCH OF anti-Salmonella AND DETECTION OF         
Salmonella enterica IN SAMPLES OF SWINE 
SLAUGHTER  

 

ABSTRACT: This study was conducted with the objective of investigating the 
presence of Salmonella by conventional bacteriology and real-time PCR, and 
serological profile in samples from pigs slaughtered in a refrigerator under 
inspection, comparing the results of the tests. 338 animals were evaluated 
slaughter of different origins, from which blood samples were collected from 
mesenteric lymph nodes and intestinal contents from each animal. Sera were 
subjected to ELISA produced using somatic antigen of Salmonella 
Typhimurium. Samples of mesenteric lymph nodes and intestinal contents were 
analyzed by bacterial isolation and real-time PCR. Of the 338 serum samples 
tested 88,5% (299/338) were positive. By conventional bacteriology yielded 
45,3% (153/338) of samples positive for Salmonella, and 10,1% (34/338) had 
bacteria only in intestinal contents; 24,9% (84/338) only in mesenteric lymph 
nodes and 10,3% (35/338) in both samples. For real-time PCR, Salmonella was 
detected in 85,4% (289/338) of samples, 18,6% (63/338) in the intestinal 
content, 25,1% (85/338) in the mesenteric lymph nodes and 41,7% (141/338) 
for both samples. The most common serotypes were Typhimurium (63,5%), 
Derby (16,6%) and Panama (5,5%). It was concluded that Salmonella is present 
mainly in farms; bacteriology both conventional and real-time PCR may be 
suitable for the detection of Salmonella; the real-time PCR proved to be more 
viable than conventional bacteriology, and Salmonella Typhimurium is still the 
most common serotype in the samples studied. 
 
Keywords: Conventional bacteriology, intestinal contents, ELISA, mesenteric 
lymph nodes, real-time PCR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presença de Salmonella em sistemas de produção de suínos tem 

sido uma preocupação mundial, tanto por razões relacionadas à saúde pública 

como por barreiras econômicas resultantes da sua presença no produto final 

(MULLER et al., 2009). 

Seu estudo tem grande importância para a saúde coletiva em virtude 

de se encontrar distribuída amplamente na natureza, possuir uma grande 

variedade de reservatórios, ser patogênica para o homem e para muitas 

espécies animais e ter sua disseminação favorecida por portadores 

assintomáticos (BERSOT, 2006). 

O controle de Salmonella nos rebanhos de suínos inicia-se pela 

determinação da fase crítica de infecção dos animais (creche, crescimento e 

terminação ou pré-abate) e pela intervenção nos fatores de risco identificados. 

Uma vez que, na maioria das vezes, não existe uma manifestação clínica da 

infecção, faz-se necessário o uso de métodos diagnósticos que permitam a 

identificação de lotes infectados, sendo que o isolamento microbiológico e a 

sorologia têm sido a base dos programas de controle (CARDOSO, 2006). 

Diferentes metodologias de diagnóstico estão sendo desenvolvidas e 

empregadas para identificação rápida e precisa de Salmonella (DICKEL et al., 

2005). A combinação de métodos de isolamento bacteriano e sorologia, por 

sua vez, pode auxiliar na identificação da fase crítica de infecção. 

O método oficial de diagnóstico para Salmonella é baseado na 

microbiologia convencional (BRASIL, 2003). A introdução da reação em cadeia 

da polimerase (PCR) em diagnósticos microbiológicos tem sido estabelecida 

em pesquisas laboratoriais. Rapidez, bom limite de detecção, seletividade e 

potencial para otimização são as maiores vantagens deste método.  

A segunda geração de métodos que empregam a PCR, denominada 

Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real, vem ganhando aprovação 

na detecção de patógenos, inclusive os de origem alimentar. A principal 

diferença entre a PCR convencional e a PCR em tempo real é que, nesta 

última, é possível detectar o aumento do número de cópias do DNA alvo, à 

medida que a reação acontece. Isto ocorre porque componentes fluorescentes 

estão presentes no meio da reação e a intensidade da resposta é diretamente 
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proporcional à amplificação do DNA alvo (WONG & MEDRANO, 2005). Essas 

características se revelam de importância em diagnóstico, como a rapidez, a 

automação e o risco mínimo de contaminação (MALORNY et al., 2003). 

Diante disso, o desenvolvimento deste trabalho teve como objetivos 

investigar o perfil sorológico e a presença de Salmonella, por bacteriologia 

convencional e PCR em tempo real em amostras de suínos coletadas ao abate, 

determinando a provável origem da infecção. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras foram coletadas em frigorífico com Serviço de Inspeção 

situado no Estado de Goiás e que recebe animais de diferentes municípios do 

estado. As análises microbiológicas foram realizadas nos Laboratórios de 

Bacteriologia e Biologia Molecular do Departamento de Medicina Veterinária da 

Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), entre os meses de agosto e dezembro de 2012. As análises sorológicas 

foram realizadas no Complexo de Laboratórios de Sanidade e Genética Animal 

da Embrapa Suínos e Aves (CLSGA) em Concórdia-SC, entre os meses de 

maio e junho de 2013. 

Amostras de 338 suínos clinicamente normais foram coletadas de 

forma aleatória de 36 lotes provenientes de 36 diferentes granjas localizadas 

no Estado de Goiás sob sistema de integração. 

Para a determinação da soroprevalência de Salmonella foram 

coletadas amostras de sangue dos animais no momento da sangria. O sangue 

foi coletado em tubos de ensaio e após retração do coágulo foi centrifugado 

para separação do soro que foi armazenado em tubos Eppendorf® (Eppendorf, 

Alemanha) a -20ºC. Posteriormente, o soro foi remetido ao laboratório da 

Embrapa Suínos e Aves onde foi submetido ao teste de ELISA indireto para 

pesquisa de IgG anti-Salmonella (KICH et al., 2007).  

De cada animal foram retiradas as vísceras abdominais, que foram 

colocadas em bandejas individuais e levadas a um local anexo à linha de 

abate, onde retirou-se os linfonodos mesentéricos e um fragmento da porção 

ilíaca do intestino delgado. Em seguida, as amostras foram colocadas em 

sacos plásticos individuais, identificadas e conservadas sob refrigeração para 
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serem transportadas até o laboratório, onde foram processadas em até 24 

horas. 

As amostras de conteúdo intestinal e linfonodos mesentéricos foram 

processadas individualmente, adotando-se a metodologia adaptada de 

MICHAEL et al. (2003); 25g de cada amostra foi homogeneizada e pré-

enriquecida em 225mL de água peptonada tamponada 1% e incubada a 37°C 

por 24 horas. Alíquotas de 1mL e 0,1mL de cada amostra foram inoculadas, 

respectivamente em 9mL de caldo Selenito Cistina e 9,9mL de Rappaport-

Vassiliadis (RV, Merck), e incubadas a 42°C por 24 horas. De cada tubo de 

enriquecimento seletivo, alíquotas foram semeadas em ágar Xilose-Lisina-

Tergitol 4 (XLT4, Difco) e ágar Verde Brilhante Vermelho Neutro Lactose 

Sacarose (VB, Difco). Ambos os meios foram incubados a 37°C por 24-48 

horas. A seguir, colônias típicas foram selecionadas e submetidas à 

confirmação por testes bioquímicos e aglutinação com soropolivalente 

somático. Os isolados confirmados como Salmonella foram encaminhados para 

sorotipificação na Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-RJ). 

Alíquotas foram armazenadas a -20ºC em caldo selenito para 

posterior extração genômica.  

 

2.1 Extração do DNA genômico das amostras 

 

O DNA das amostras foi extraído pelo método de tratamento 

térmico, de acordo com SANTOS et al. (2001). 

Utilizou-se 0,5 mL da amostra em tubo de 1,5 mL livre de DNA e 

RNA (Axygen). O tubo contendo a amostra foi centrifugado a 5000 RPM por 

quatro minutos. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

suspenso em 1 mL de TE. A mistura foi levada ao vórtex por 10 segundos e 

novamente centrifugado a 5000 RPM por oito minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet suspenso em 100μl de TE. Prosseguiu-se uma 

homogeneização em vórtex por 10 segundos, seguida de aquecimento em 

placa a 95ºC por 20 minutos. Após centrifugação por 10 segundos, o 

sobrenadante foi aliquotado e armazenado a -20ºC para posterior utilização. 

2.2 Técnica da PCR em tempo real 
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As amostras obtidas a partir da extração foram utilizadas para 

realização da PCR em tempo real empregando-se sistema TaqMan®. O 

volume adotado foi de 20 µL utilizando-se 4,6 µL de água ultra pura, 10µL de 

Master mix (1x), 2 µL de mix de IPC (10x), 0,4 µL de 50x IPC DNA, e 1 µL da 

mistura de oligonucleotídeos iniciadores e sonda alvo (50 ηg de cada 

oligonucleotídeo iniciador na concentração de 30mM e 0,4 µL na concentração 

de 10mM da sonda alvo), acrescentando-se 2 µL de cDNA. Como controle 

negativo em um dos poços da placa de 96 poços foi utilizado o reagente 

bloqueador de IPC (negative control blocked IPC, Life®).  A amplificação foi 

realizada em termociclador StepOne Plus (Applied Biosystems) com as 

seguintes condições: pré PCR a 60ºC por 30 segundos seguida de 95ºC por 10 

minutos, 40 ciclos a 95ºC por 15 segundos (desnaturação), 60ºC por um minuto 

e 60ºC por 30 segundos para extensão (CALVÓ et al., 2008).  

Para garantir a repetibilidade dos dados, as reações de PCR em 

tempo real foram realizadas em duplicata. 

Para detecção de Salmonella foram utilizados os oligonucleotídeos 

iniciadores SAL1410f 5’-GGTCTGCTGTACTCCACCTTCAG-3’ e SAL1494r 5’-

TTGGAGATCAGTACGCCGTTCT-3’ e sonda SAL1441pr FAM– 

TTACGACGATATTCGTCCGGGTGAAGTG – TAMRA desenvolvidos por 

CALVÓ et al. (2008). 

Foram consideradas positivas as amostras em que as curvas de 

amplificação geradas ultrapassaram a linha de corte observadas no programa 

StepOne Software v2.1 (Applied Biosystems) e apresentaram uma curva de 

dissociação semelhante ao controle positivo de cada teste avaliado. 

 

2.3 Análises estatísticas 
 
 
 Os dados foram digitados em software Excel e analisados no programa 

Statistical Package for Social Science (SPSS 17.0). Para a pesquisa de 

prevalência utilizado a distribuição de frequência. Para avaliar e comparar os 

métodos utilizados usou-se o coeficiente de Kappa e a interpretação 

convencional dos valores adotados foram 0,00-0,20 = concordância fraca entre 

os métodos; 0,21-0,40 = concordância regular; 0,41-0,60 = concordância 
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moderada; 0,61-0,80 = concordância boa; 0,81-1,00 = concordância muito boa. 

Foi considerado nível de 95% de confiança, ou seja, foi considerado 

significativo p < 0,05. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Na análise sorológica encontrou-se uma frequência de 88,5%, o que 

corresponde a um total de 299 animais soropositivos para Salmonella (Tabela 

1). 

 

TABELA 1 - Resultados do teste ELISA indireto para pesquisa de IgG anti-

Salmonella em 338 amostras de soro de suínos.    

Sorologia Número de animais Frequência (%) 

Positivos 299 88,5 

Negativos 39 11,5 

Total 338 100,0 

 

Calculou-se o título geométrico médio (GMT) dos resultados obtidos 

pelo teste de ELISA, das amostras de 36 lotes, em log, os quais estão 

expressos na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Média dos GMTs, expressos em log, do teste de ELISA frente a 

338 amostras de 36 lotes de suínos ao abate 

Lote Número  de 

amostras 

GMT (Título) Amostras 

Média N. Positivas 

1 8 0,8902 8 

2 10 0,4004 7 

3 9 0,4697 6 

4 9 0,4754 9 

5 10 0,7203 9 

6 7 0,3004 6 

7 9 0,3345 8 

8 6 0,6212 5 
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9 10 0,2214 3 

10 9 1,8480 9 

11 10 0,2192 4 

12 10 0,8144 7 

13 9 0,3145 8 

14 9 0,2393 7 

15 7 0,5200 7 

16 8 0,2862 5 

17 7 0,8061 7 

18 9 2,3343 9 

19 10 0,4448 10 

20 11 0,4390 10 

21 9 0,6272 9 

22 12 0,7484 11 

23 11 1,8723 11 

24 9 0,9766 9 

25 8 1,2886 8 

26 12 1,9754 12 

27 10 0,8640 10 

28 8 1,4578 8 

29 12 0,5107 11 

30 8 1,0630 7 

31 8 0,8955 8 

32 12 0,3417 9 

33 11 0,2640 11 

34 12 0,2808 12 

35 11 1,6192 11 

36 8 0,8095 8 

Total 338 - 299 

 

Das 338 amostras analisadas pela bacteriologia convencional, 

encontraram-se 153 amostras de linfonodos mesentéricos ou de conteúdo 

intestinal positivos para Salmonella, o que corresponde a uma frequência de 

45,3% (Tabela 3). Deste total, 34 animais (22,2%) apresentaram a bactéria 

somente em amostras de conteúdo intestinal; 84 (54,9%) apenas nos 
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linfonodos mesentéricos e 35 (22,9%) tanto nos linfonodos quanto no conteúdo 

ileal do mesmo animal (Tabela 4). 

 

TABELA 3 - Resultados da bacteriologia convencional (BC) e PCR em tempo 

real frente às análises de 338 amostras de suínos  

 BC PCR em tempo real 

 No  animais (%) No  animais (%) 

Positivos 153 (45,3) 289 (85,5) 

Negativos 185 (54,7) 49 (14,5) 

Total 338 (100) 338 (100) 

 

Pela PCR em tempo real, encontraram-se 289 positivos (nas 

amostras de linfonodos mesentéricos ou de conteúdo intestinal) para a 

Salmonella (Figura 1), correspondendo a uma prevalência de 85,5% (Tabela 3). 

Deste total, 63 animais (21,8%) apresentaram o DNA da bactéria somente em 

amostras de conteúdo intestinal; 85 (29,4%) apenas nos linfonodos 

mesentéricos e 141 (48,8%) tanto nos linfonodos quanto no conteúdo intestinal 

do mesmo animal (Tabela 4).  

 

TABELA 4 - Resultados da pesquisa de Salmonella pelos testes de 

bacteriologia convencional (BC) e PCR em tempo real de 

acordo com a categoria das amostras  

 BC PCR em tempo real 

Categoria de amostras Positivas (%) Positivas  (%) 

Conteúdo intestinal 34 22,2 63 21,8 

Linfonodo 84 54,9 85 29,4 

Conteúdo int. + linfonodo 35 22,9 141 48,8 

Total positivo 153 100 289 100 
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FIGURA 1 - Amostra de linfonodo mesentérico positiva para a presença de 

Salmonella na PCR em tempo real. 

 

De acordo com a análise estatística, foi possível observar que a 

PCR em tempo real foi mais eficaz para detectar amostras positivas para 

Salmonella em relação à bacteriologia convencional e ao ELISA (Tabelas 5, 6 e 

7). 

 

TABELA 5 - Concordância entre os métodos de Bacteriologia Convencional 

(BC) e PCR em tempo real 

PCR em tempo 

real 

BC 

Total 

Positivo Negativo 

Positivo 147 142 289 

Negativo 6 43 49 

   Total 153 185 338 
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O valor obtido de K foi 0,18, indicando que a concordância entre a  

bacteriologia convencional (BC) e PCR em tempo real foi fraca. 

 

TABELA 6 - Concordância entre os métodos de Bacteriologia Convencional 

(BC) e ELISA 

ELISA 

BC 

Total 

Positivo Negativo 

Positivo 137 162 299 

Negativo 16 23 39 

   Total 153 185 338 

 

O valor obtido K de 0,018 indicando que a concordância entre a 

bacteriologia convencional (BC) e  ELISA  foi fraca. 

 

TABELA 7 - Concordância entre os métodos de PCR em tempo real e ELISA  

ELISA 

PCR em tempo real 

Total 

Positivo Negativo 

Positivo 254 45 299 

Negativo 35 4 39 

   Total 289 49 338 

 

A taxa geral de concordância entre os métodos de PCR em tempo 

real e ELISA foi de 77,5%, no entanto o teste de Kappa não pode ser aplicado 

porque o valor K foi de -0,043. Então, considera-se somente a taxa geral de 

concordância que foi considerada muito boa. 

Na caracterização antigênica, realizada na FIOCRUZ (RJ)  

identificaram-se 13 sorotipos dos 181 isolados de Salmonella (Tabela 8), sendo 

que mais de um sorotipo foi identificado em 18 (51,4%) dos 36 lotes 
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analisados. Os sorovares mais prevalentes foram Typhimurium (63,5%), Derby 

(16,6%) e Panama (5,5%).  

 

TABELA 8: Frequência de sorotipos de Salmonella isolados de suínos abatidos 

em frigorífico com Serviço de Inspeção. 

Sorotipos Número isolado (%) 

Typhimurium 115 (63,5) 

Derby 30 (16,6) 

Panama 10 (5,5) 

Enterica 9 (5,0) 

Infantis 5 (2,8) 

Entérica Rugosa 4 (2,2) 

London 2 (1,1) 

SaintPaul 1 (0,6) 

Anatum 1 (0,6) 

Senftenberg 1 (0,6) 

Bredeney 1 (0,5) 

Worthington 1 (0,5) 

Cerro 1 (0,5) 

Total 181 (100) 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Analisando os resultados do ELISA-LPS verificou-se um elevado 

número de animais soropositivos que chegaram ao abate. Obteve-se 88,5% 

(299/338) das amostras de sangue analisadas reagentes com a IgG anti-

Salmonella.  Este resultado indica que os animais sofreram a infecção ou foram 

expostos na granja de origem, uma vez que de acordo com NIELSEN et al., 

(1995) é necessário um intervalo de pelo menos 14 dias até que o título de IgG 

seja detectável pelo ELISA. Além deste aspecto, soroprevalências elevadas 

podem refletir infecções em fases iniciais (creche e recria), na terminação ou 

mesmo reinfecções que ocorreram ao longo de qualquer uma das fases. 

Igualmente, após a soroconversão, deve ser considerada a possibilidade de 
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recuperação do animal, que será negativo no isolamento, persistindo como 

soropositivo segundo VAN DER GAAG et al., 2004 e WONG et al., 2004). 

No presente estudo, pelos resultados sorológicos obtidos, os 

animais tiveram uma pressão de infecção elevada na granja, tornaram-se 

portadores inaparentes e, por consequência, durante seu desenvolvimento 

podem ter excretado o agente pelas fezes e contaminado o ambiente de 

criação. Estes resultados constituem uma ferramenta epidemiológica 

importante e podem ser utilizados como instrumento de controle e pode ser 

respaldado em LO FO WONG et al. (2004), os quais relataram que os testes 

sorológicos podem ser utilizados para o controle do agente na granja de 

origem. 

A soroprevalência encontrada no presente estudo foi maior que a 

relatada por KICH et al. (2005), que obtiveram 57,6% de amostras positivas em 

65 granjas terminadoras no sul do Brasil, bem como do resultado de SILVA et 

al. (2006) que encontraram uma soroprevalência de 76,9% no Rio Grande do 

Sul e também o resultado de SCHWARZ et al. (2009), que detectaram 77,85 % 

de soroprevalência. 

Do total de 36 granjas analisadas 94,3% apresentaram 

soroprevalência superior a 70%. Segundo estudo desenvolvido na Dinamarca, 

por ALBAN et al. (2002), são considerados de risco baixo granjas com até 40% 

de soroprevalência, médio entre 40% e 70% e alto se maior que 70%. Com 

base nesse critério de classificação, nota-se que, no presente estudo, a maioria 

das granjas seria classificada no nível 3, que é considerado o mais crítico em 

termos de risco para a cadeia de produção e se igualam aos rebanhos das 

agroindústrias do sul do País, onde SCHWARZ et al. (2009) encontraram 70% 

dos rebanhos avaliados no nível 3. 

Nos rebanhos avaliados, Salmonella foi isolada com frequência 

elevada na bacteriologia convencional e na PCR em tempo real, de 45,3% e 

85,5%, respectivamente. Resultados semelhantes foram observados por 

WEISS et al. (1999) e MICHAEL et al.  (2003), que, como já registrado, 

isolaram Salmonella sp. em granjas de terminação de suínos aparentemente 

sadios. Já BESSA et al. (2004), encontraram 55,6% de amostras positivas em 

linfonodos mesentéricos e/ou conteúdo intestinal em animais abatidos no Rio 

Grande do Sul, por meio da bacteriologia convencional. SCHWARZ et al. 
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(2009) encontraram 71,65% de positividade dos linfonodos mesentéricos de 

suínos ao abate. Por outro lado, foram encontradas prevalências de isolamento 

inferiores às do presente trabalho, com índices de 23,91% e 16,6% por 

TEIXEIRA (2006) e SILVA, et al. (2009), respectivamente. 

No Brasil, a ocorrência de Salmonella em suínos sadios já havia sido 

relatada por NEIVA (1946) e LÁZARO et al. (1997). No Rio Grande do Sul, 

WEISS et al. (1999) e MICHAEL et al. (2003) isolaram Salmonella em granjas 

de terminação de suínos; entretanto, não determinaram a prevalência de 

animais positivos nos rebanhos. 

No presente estudo, a PCR em tempo real foi muito eficiente na 

detecção de Salmonella em amostras de linfonodos mesentéricos e conteúdos 

intestinais, permitindo a obtenção de resultados mais rápidos e em maior 

frequência que a BC. Estes resultados reforçaram as colocações de MARLONY 

et al. (2003) e FREITAS et al. (2006), os quais relatam que técnicas 

alternativas, como a PCR, para detecção de patógenos são ferramentas que 

podem ser utilizadas na prática de vigilância e monitoramento da qualidade 

sanitária. 

Salmonella foi detectada em 54,9% e 29,4% nos linfonodos 

mesentéricos e em 22,9% e 48,8% nos linfonodos e conteúdo intestinal pela 

bacteriologia convencional e PCR em tempo real, respectivamente. Apesar da 

maioria dos artigos consultados terem utilizado linfonodos mesentéricos para o 

isolamento de Salmonella, na identificação de animais portadores; optou-se no 

presente experimento pela coleta de conteúdo intestinal também, uma vez que 

SCHWARTZ (2000) menciona que este consiste em uma importante fonte de 

contaminação da carcaça no momento do abate. Já BESSA et al. (2004), 

igualmente, obteve sucesso na detecção do agente em conteúdos intestinais.  

Obteve-se 22,2% e 21,8% de positividade no conteúdo intestinal 

pela bacteriologia convencional e PCR em tempo real, respectivamente. Os 

resultados obtidos no conteúdo intestinal sugerem o momento da exposição, 

pois de acordo com FUNK et al. (2001), o número de animais que excretam 

Salmonella é influenciado pelo momento em que ocorre a infecção, uma vez 

que o animal que sofre infecção precoce consegue se recuperar, resultando 

num menor índice de excreção ao abate. Ainda de acordo com os mesmos 

autores, os animais que sofreram a infecção mais tardiamente, na fase de 
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terminação, excretarão mais Salmonella, implicando maior probabilidade de 

isolamentos nos linfonodos e conteúdo intestinal. 

A frequência de isolamento, por si só, não informa sobre a fase em 

que ocorreu a infecção dos animais. Apesar de programas de monitoramento e 

controle terem sido principalmente direcionados para as fases de recria e 

terminação dos suínos (MOUSING et al., 1997) e as fezes amostradas, 

demonstrarem o grau de eliminação do agente pelos animais no ambiente de 

criação (BESSA et al.,2004), estudos posteriores demonstraram que o contato 

com o ambiente contaminado na espera pré-abate pode contribuir com um 

grande número de isolamentos de Salmonella na linha de abate (HURD et al., 

2001; ROSTAGNO et al., 2003). A partir destes resultados e considerando que 

Salmonella pode invadir o íleo em duas horas após a transmissão fecal-oral 

(HURD et al., 2001), o período de espera pré-abate passou a ser considerado 

como um fator de risco importante, principalmente em situações em que o 

programa de controle instituído na granja já apresentava resultados positivos. 

Com relação à sorotipificação das amostras de Salmonella, foram 

identificados, neste trabalho, 13 sorotipos diferentes, sendo os mais isolados 

Typhimurium, Derby e Panama. Segundo MICHAEL (2000); BESSA et al., 

(2004) e CASTAGNA et al. (2004), a infecção com múltiplos sorovares é uma 

característica que tem sido encontrada tanto dentro de lotes de suínos como 

em amostras colhidas de um mesmo animal. Sem dúvida, esta é mais uma 

indicação da complexidade do ciclo de infecção e reinfecção por Salmonella e 

da dificuldade em se estabelecer programas de controle efetivos, como 

mencionado por MULLER et al., (2009). Essa diversidade de sorovares já foi 

relatada em uma mesma granja por MICHAEL et al. (2003) e CASTAGNA et al. 

(2004). 

A diversidade de sorotipos encontrados pode ser justificada pelas 

diferentes fontes de contaminação, que podem ter sido originadas na granja, no 

transporte, no frigorífico (momento pré-abate), ou por contaminação cruzada 

durante o abate (TEIXEIRA, 2006). Alguns sorotipos encontrados no presente 

trabalho são amplamente associados a casos de salmonelose em humanos e 

animais, o que, de acordo com MICHAEL (2000), demostra sua importância 

para a indústria suinícola e para a saúde pública. 
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Em seu trabalho, BESSA et al. (2004) determinaram que os 

sorovares mais prevalentes foram Typhimurium (24,3%), seguido por Agona 

(19,9%), Derby (13,2%) e Bredeney (12%). O presente trabalho confirmou 

dados de outros países (KAMPELMACHER et al., 1963; DI GUARDO et al., 

1992; KÄSBOHRER et al., 1997; GANTER et al., 1998) e do Brasil (PELUFFO 

et al., 1946; ZEBRAL et al., 1974; WEISS et al., 2002; BESSA et al., 2004; 

CASTAGNA et al., 2004; SCHAWRZ et al., 2007), em que Salmonella 

Typhimurium foi a mais isolada de suínos sadios.  

A interpretação dos resultados da cultura bacteriológica 

convencional ou da PCR, em comparação com o teste de ELISA de captura de 

antígeno em amostras oriundas de suínos portadores inaparentes tem sido 

muitas vezes descrito na literatura. A dificuldade de interpretar os resultados 

dos testes aplicados se relaciona ao momento de exposição (cria, recria e 

terminação), do nível da infecção e mesmo da resistência imune do suíno.  

Segundo (FARZAN, et al., 2007), a cultura assim como a PCR, identificam o 

microrganismo ou seu DNA na amostra processada, enquanto o ELISA detecta 

uma exposição anterior (FARZAN, et al., 2007). Mesmo assim o conhecimento 

do desempenho destes testes fornece discernimento sobre a evolução da 

infecção. Isto é particularmente útil, pois o ELISA é menos oneroso e menos 

trabalhoso do que a cultura bacteriana, portanto, adequado para uso em 

programas de vigilância em larga escala para prever o estado bacteriológico do 

rebanho. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Através deste estudo concluiu-se que tanto a bacteriologia convencional 

quanto a PCR em tempo real podem ser indicadas na detecção de Salmonella 

sp. em suínos no momento do abate e que a PCR em tempo real mostrou ser 

mais viável que a bacteriologia convencional. Salmonella Typhimurium é o 

sorotipo mais frequente nas amostras estudadas. 
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CAPÍTULO 3 - DETECÇÃO DOS GENES DE VIRULÊNCIA E RESISTÊNCIA 
A ANTIMICROBIANOS DE Salmonella TYPHIMURIUM 
ISOLADAS DE AMOSTRAS DE SUÍNOS 

 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi pesquisar genes associados à 
virulência (spvC) e resistência (intl1, blaTEM e sul1) de Salmonella Typhimurium 
isoladas de linfonodos mesentéricos e conteúdos ileais de suínos, bem como 
determinar o perfil de sensibilidade aos  antimicrobianos: amoxicilina (AMC 
3µg), colistina (CT 25µg), tetraciclina (TE 30µg), ciprofloxacina (CIP 10µg), 
sulfonamida (S3 300µg), ceftiofur (CFT 30µg), gentamicina (CN 10µg), 
enrofloxacina (ENR 5µg), doxiciclina (DO 30µg) e neomicina (N 30µg). Foram 
avaliadas 40 amostras de Salmonella Typhimurium isoladas de linfonodos 
mesentéricos e conteúdo intestinal de suínos ao abate. Para a detecção de 
genes de virulência e resistência foi utilizado o teste de PCR em tempo real. O 
gene spvC foi detectado em 25% (10/40), o gene intl1 em 75% (30/40), o gene 
blaTEM em 90% (36/40) e o gene sul1 em 57,5% (23/40). Os antimicrobianos 
com maiores frequências de resistência foram amoxicilina (90%), sulfonamida 
(82,5%), tetraciclina (77,5%) e gentamicina (77,5%). Além disso, 80% (32/40) 
apresentaram multirresistência. Conclui-se que o gene de virulência spvC e os 
genes de resistência aos antimicrobianos (intl1, blaTEM e sul1) estão 
presentes nas amostras de Salmonella Typhimurium isoladas de suínos 
abatidos. As amostras testadas apresentam resistência à amoxicilina, 
sulfonamida e tetraciclina. 
 
 
Palavras-chave: antibióticos, blaTEM, intl1, spvC, sul1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

CHAPTER 3 - DETECTION OF VIRULENCE AND ANTIMICROBIAL 
RESISTENCE OF Salmonella Typhimurium ISOLATED 
FROM SAMPLES OF  

 
 

ABSTRACT: The objective of this study was to investigate genes associated 
with virulence (spvC) and resistance (intl1, blaTEM and sul1) of Salmonella 
Typhimurium isolated from mesenteric lymph nodes and ileal contents of pigs 
and to determine the antimicrobial susceptibility profile: amoxicilina (AMC 3μg), 
colistina (CT 25 μg), tetraciclina (TE 30μg), ciprofloxacina (CIP 10μg), 
sulfonamida (S3 300μg), ceftiofur (CFT 30μg), gentamicina (CN 10μg), 
enrofloxacina (ENR 5μg), doxicicline (DO 30μg) and neomicina (N 30μg). 40 
Salmonella Typhimurium isolated from mesenteric lymph nodes and intestinal 
contents of pigs at slaughter were evaluated. For the detection of virulence 
genes and resistance test of real-time PCR was used. The spvC gene was 
detected in 25% (10/40), the intl1 gene in 75% (30/40), the blaTEM gene in 
90% (36/40) and sul1 gene in 57,5% (23/40). The antimicrobial resistance with 
higher frequencies were amoxicilina (90%) sulfonamida (82,5%), tetraciclina 
(77,5%) and gentamicina (77,5%). Moreover, 80% (32/40) showed multidrug 
resistance. It is concluded that the virulence gene spvC and antimicrobial 
resistance genes (intl1, blaTEM and sul1) are present in the samples 
Salmonella Typhimurium isolated from slaughtered pigs. The samples tested 
are resistant to amoxicillina, sulfonamida and tetraciclina. 
 
 
Keywords: antibiotics, blaTEM, intl1, spvC, sul1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As infecções bacterianas entéricas em suínos têm importância e são 

frequentemente observadas em diferentes faixas etárias, provocando um 

grande impacto para indústria suinícola em todo o mundo (JACOBSON et al., 

2005). Além disso, alguns agentes etiológicos podem ser potencialmente 

patogênicos para os humanos, representando um risco para saúde pública. 

Salmonellas são potenciais agentes causadores de Enfermidades 

Transmitidas por Alimentos (ETA) em humanos, sendo a maioria dos casos de 

infecção associada ao consumo de produtos de origem animal (SCALLAN et 

al., 2011). Estima-se que cerca de 10% do total de casos de salmonelose 

humana sejam veiculados por produtos de origem suína (EFSA, 2013). No 

Brasil, BESSA et al. (2004) e SCHWARZ et al. (2009) relataram elevada 

prevalência de suínos portadores de Salmonella ao abate. As maiores 

frequências de isolamento têm sido encontradas em conteúdo intestinal 

(55,5%) (CASTAGNA et al., 2004) e linfonodos mesentéricos (71,6%) 

(SCHWARZ et al., 2009). 

O risco de bactérias causadoras de ETA tornarem-se resistentes a 

antimicrobianos e entrarem na cadeia de produção de alimentos tem sido uma 

preocupação crescente em relação à saúde pública e saúde animal. A 

presença de fenótipos bacterianos resistentes aos antimicrobianos, 

particularmente aqueles resistentes a múltiplas drogas, tem sido atribuída à 

utilização indiscriminada de antimicrobianos como agentes terapêuticos ou 

profiláticos, tanto na medicina humana e como na medicina veterinária (EFSA, 

2008; HUR et al., 2012). 

 Por isso, nos últimos anos, estudos têm sido conduzidos para 

investigar o perfil de resistência de bactérias ao longo da cadeia produtiva de 

animais, bem como para avaliar a disseminação de cepas resistentes (BUSANI 

et al., 2004; BYWATER et al.,2004; BESSA et al., 2007; LITTLE et al., 2008; 

MIRANDA et al., 2009 e BONALLI et al. 2011). 

Os microrganismos patogênicos se distinguem dos apatogênicos da 

mesma espécie por possuírem e expressarem genes que codificam os fatores 

de virulência (VIEIRA, 2009), os quais conferem à bactéria a habilidade de 

causar doença no seu hospedeiro (VAN ASTEN & VAN DIJK, 2005).  
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Estes fatores propiciam a invasão e colonização das células do 

hospedeiro pelo microrganismo, levando à ocorrência de uma série de eventos 

celulares que levam ao aparecimento da doença. Os genes de virulência 

podem estar presentes em diversas regiões do cromossomo e/ou elementos 

genéticos móveis da bactéria, sendo responsáveis pela codificação de produtos 

e propriedades que podem determinar a patogenicidade e consequentemente a 

virulência de Salmonella sp. (OLIVEIRA et al. 2013). 

O estudo de métodos para detecção da presença de fatores de 

virulência em bactérias patogênicas é foco de muitas pesquisas e trabalhos no 

intuito de facilitar a sua identificação e reduzir os custos deste processo. 

Métodos como sequenciamento de DNA, hibridização de DNA e Reação em 

cadeia da polimerase (PCR) são bastante utilizados na detecção de genes de 

resistência a antimicrobianos em numerosos gêneros de bactérias. A detecção 

de genes relacionados a transposons, integrons e plasmídeos é realizada 

principalmente por técnicas de biologia molecular (LÁZARO et al 2004).  

O presente estudo foi desenvolvido com os objetivos de investigar 

genes de virulência e resistência, bem como determinar o perfil de resistência 

aos antimicrobianos de Salmonella Typhimurium isoladas de suínos abatidos 

sob inspeção. 

 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

 

As amostras foram coletadas em frigorífico com Serviço de 

Inspeção, provenientes de diferentes municípios do estado de Goiás. As 

análises foram realizadas no Laboratório de Biologia Molecular e no 

Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária da 

Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 
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2.2 Processamento das amostras 

 

Foram sorotipados 115 sorovares de Salmonella Typhimurium e, 

aleatoriamente, foram selecionados 40 sorovares, 20 isolados de linfonodos 

mesentéricos e 20 de conteúdo intestinal, os quais foram submetidos à PCR 

em tempo real para detecção dos genes spvC, intl1, blaTEM e sul1. Nas mesmas 

amostras foi determinado o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. 

 

2.3 Extração do DNA genômico das amostras 

 

O DNA das amostras foi extraído pelo método de tratamento 

térmico, de acordo com SANTOS et al. (2001). 

Utilizou-se 0,5 mL da amostra em tubo de 1,5 mL livre de DNA e 

RNA (Axygen). O tubo contendo a amostra foi centrifugado a 5000 rotações por 

minuto (RPM) por quatro minutos. Posteriormente o sobrenadante foi 

descartado e o pellet foi suspenso em 1 mL de TE. A mistura foi levada ao 

vórtex por 10 segundos e novamente centrifugado a 5000 RPM por oito 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet suspenso em 100μl de TE. 

Prosseguiu-se uma homogeneização em vórtex por 10 segundos, seguida de 

aquecimento em placa a 95ºC por 20 minutos. Após centrifugação por 10 

segundos, o sobrenadante foi então aliquotado e armazenado a -20ºC para 

posterior utilização. 

 

2.4 Pesquisa de genes de virulência e de resistência a antimicrobianos pela 

PCR em tempo real 

 

Os ensaios de PCR em tempo real para detecção dos quatro genes, 

spvC, intl1, sul1 e blaTEM de Salmonella Typhimurium foram realizados de acordo 

com BUGAREL et al. (2011). Os eluatos obtidos a partir das amostras extraídas 

foram utilizados para realização da PCR em tempo real, empregou-se o sistema 

TaqMan®. O volume adotado foi de 20μL, utilizando 4,6μL de água mili-Q, 10μL 

de Máster Mix (1x), 2μL de mix de IPC (10x), 0,4μL de IPC DNA (50x), 1μL de 

oligonucleotideos iniciadores e sonda (iniciador na concentração de 30mM) e 2μL 
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de amostra de DNA. Como controle interno da reação em um dos poços da placa 

de 96 poços foi utilizado o IPC DNA com reagente bloqueador de IPC (negative 

control blocked IPC, Life®) e outro com IPC DNA sem bloqueador. A amplificação 

foi realizada em termiciclador StepOne Plus (Applied Biosystems) nas condições: 

pré-PCR a 60oC por 30 segundos seguida de 95oC por 10 minutos, 40 ciclos a 

95oC por 15 segundos (fase de desnaturação), 60oC por um minuto e 60oC por 30 

segundos para extensão. 

Para detecção dos genes pela PCR em tempo real, utilizou-se os 

oligonucleotídeos iniciadores para o gene spvC f 5’- 

AATGAACTACGAAGTGGGCG-3’ e r 5’-TCAAACGATAAAACGGTTCCTC-3’ e 

sonda FAM-ATGGTGGCGAAATGCAGAGACAGGC-TAMRA; para o geneintl1 f 

5’-TGGGCAGCAGCGAAGTC-3’ e r 5’-TGCGTGGAGACCGAAACC-3’ e sonda 

FAM-AGATCCTTGAGAGTTTTCGCCCCG-TAMRA; para o gene sul1f 5’-

TCCTGACCCTGCGCTCTATC-3’ e r 5’-TGCGCTGAGTGCATAACCA-3’ e sonda 

FAM-ATTGCTGAGGCGGACTGCAGGC-TAMRA e para o gene blaTEM f 5’-

CTGGATCTCAACAGCGG-3’ e r 5’-CAACACGGGATAATACCGC e sonda FAM-

AGATCCTTGAGAGTTTTCGCCCCG-TAMRA. 

Foram consideradas positivas as amostras em que as curvas de 

amplificação geradas ultrapassaram a linha de corte observadas no programa 

StepOne Software v2.1 (Applied Biosystems). 

 

2.5 Teste de suscetibilidade aos antimicrobianos 

 

Para a detecção de resistência aos antimicrobianos foi realizado o 

teste de suscetibilidade, de acordo com NCCLS (2002). Foram usados 10 

antimicrobianos sendo eles, amoxicilina (AMC 3µg), colistina (CT 25µg), 

tetraciclina (TE 30µg), ciprofloxacina (CIP 10µg), sulfonamida (S3 300µg), 

ceftiofur (CFT 30µg), gentamicina (CN 10µg), enrofloxacina (ENR 5µg), 

doxiciclina (DO 30µg) e neomicina (N 30µg). 

Com uma agulha de níquel-cromo, transferiram-se cinco unidades 

formadoras de colônia com características morfológicas semelhantes para 5 

mL de caldo Casoy. Incubou-se o caldo inoculado até atingir a turvação de 0,5 

na escala MacFarland. Então um suabe foi umedecido no caldo, pressionando 

contra as paredes do tubo para remover o excesso. Em seguida, esfregou-se o 
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mesmo em várias direções sobre a superfície da placa de Petri contendo o 

ágar Mueller-Hinton, até obter uma camada uniforme e homogênea do inóculo. 

Aguardava-se em torno de 15 minutos para ocorrera difusão do caldo com o 

inóculo no ágar e então depositavam-se os discos de antimicrobianos sobre a 

superfície inoculada com o auxílio de uma pinça. Os discos eram pressionados 

para uma melhor aderência ao meio respeitando a distância de 

aproximadamente 3 cm entre eles. Depois de colocados os discos, as placas 

eram incubadas na posição invertida por 18-24 horas a temperatura de 35-

37ºC. Após esse período, procedia-se a leitura dos halos de inibição com o 

auxílio de uma régua e os resultados eram interpretados em sensível, 

intermediário e resistente de acordo com a tabela de referência (NCCLS, 

2002). 

 

2.6 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram submetidos ao cálculo das 

porcentagens de presença de genes de virulência e de resistência 

antimicrobiana. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

As 40 amostras analisadas apresentaram diferentes frequências 

para os genes pesquisados, conforme registrado na Tabela 1. O gene de 

virulência spvC foi detectado em 25% (10/40), os genes de resistência intl1 em 

75% (30/40), o gene blaTEM em 90% (36/40) e o gene sul1 em 57,5% (23/40) 

das amostras testadas. 
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TABELA 1 - Resultados da detecção de genes de resistência pela PCR em 

tempo real em 40 cepas de Salmonella Typhimurium isoladas de 

suínos  

 Intl1 blaTEM sul1 

 N (%) N (%) N (%) 

Positivos 30 (75) 36 (90) 23 (57,5) 

Negativos 10 (25) 4 (10) 17 (42,5) 

Total 40 (100) 40 (100) 40 (100) 

N= número de amostras. 

 

Das 40 amostras de Salmonella Typhimurium testadas, todas 

(100%) foram resistentes a pelo menos um antimicrobiano. Os maiores índices 

de resistência foram encontrados para amoxicilina (90%), sulfonamida (82,5%), 

tetraciclina (77,5%) e gentamicina (77,5%) (Tabela 2 e Figura 1). Além disso, 

80% (32/40) apresentaram multirresistência, ou seja, foram resistentes a quatro 

ou mais antimicrobianos. 

 

TABELA 2 - Perfil de sensibilidade das 40 cepas de Salmonella Typhimurium 

frente aos antimicrobianos 

 

Antimicrobiano 

Perfil de amostras 

Resistente (%) Intermediário (%) Sensível (%) 

Amoxicilina 36 (90) 1 (2,5) 3 (7,5) 

Sulfonamida 33 (82,5) 1 (2,5) 6 (15) 

Tetraciclina 31 (77,5) 0 (0) 9 (22,5) 

Gentamicina 31 (77,5) 0 (0) 9 (22,5) 

Doxiciclina 29 (72,5) 7 (17,5) 4 (10) 

Enrofloxacino 26 (65) 5 (12,5) 9 (22,5) 

Neomicina 10 (25) 7 (17,5) 23 (57,5) 

Ciprofloxacina 5 (12,5) 27 (67,5) 8 (20) 

Ceftiofur 3 (7,5) 25 (62,5) 12 (30) 

Colistina 2 (5) 2 (5) 36 (90) 
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FIGURA 1: Porcentagem de amostras resistentes dos sorovares Typhimurium 

de Salmonella sp. aos grupos de antimicrobianos testados. AMC= amoxicilina; 

CT= colistina; TE= tetraciclina; CIP= ciprofloxacina; S3=sulfonamida; CFT= 

ceftiofur; CN= gentamicina; ENR= enrofloxacina; DO= doxiciclina e N= 

neomicina. 

  

4 DISCUSSÃO 

 

A presença do locus spv tem sido utilizada para distinguir os fatores 

envolvidos na patogenicidade da Salmonella. Isolados de Salmonella não 

tifóide carream o locus com o gene spv (Salmonella Plasmid Virulence) 

(GUINEY et al., 1994; FIERER & GUINEY, 2001), que contém cinco genes: 

spvA, spvB, spvC, spvD, spvR e estão associadas com infecção extra intestinal 

nos homens e nos animais (GUINEY & FIERER, 2011). De acordo com GULIG 

et al. (1993) o gene spvC está localizado na região intracelular e tem a função 

de aumentar a taxa de crescimento bacteriano no interior da célula afetando a 

interação com o sistema imune. Neste estudo os 40 isolados de Salmonella 

Typhimurium analisados, 10 (25%) expressaram o gene spvC, e 75% não 

expressaram este gene.  A presença deste gene é preocupante para a saúde 

pública, pois de acordo com FOLEY & LYNNE (2008) fenótipos de Salmonella 

que contém este gene podem penetrar na cadeia alimentar do homem 

causando infecções extra-intestinais, e ainda existem evidências de que 

bactérias comensais podem transformar-se em patogênicas mediante a 

transferência horizontal de elementos genéticos entre as bactérias de um 

mesmo nicho ecológico.  
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HUEHN et al. (2010) avaliaram 523 isolados de Salmonella e 

detectaram o gene spvC em 68% dos isolados de Salmonella Typhimurium e 

85% de Salmonella Enteritidis. Já HUR et al. (2011) avaliando 42 sorotipos de 

Salmonella Typhimurium isolados de leitões com diarreia na Coréia, 

encontraram apenas 6 (14%) de 42 isolados com spvC. A diferença da 

frequência verificada neste estudo e a encontrada pelos pesquisadores acima 

pode ser devida a técnica de extração de DNA utilizada, pois o gene spv pode 

se localizar no cromossomo de certas linhagens de Salmonella enterica 

(GUINEY & FIERER, 2011) ou em plasmídeos de virulência (LIBBY et al., 

2002) e a técnica por fervura pode ter danificado o DNA cromossômico. 

 Além de investigar a presença do gene spvC pesquisou-se também 

o gene intl1, que se localiza nos integrons de classe 1, que são elementos de 

DNA capazes de captar e mobilizar genes de resistência a antimicrobianos 

entre bactérias. Este gene foi detectado em 75% (30/40) das amostras 

analisadas. 

WANNAPRASAT et al. (2011) encontraram uma frequência de 46% 

do gene intl1 a partir de 183 amostras de Salmonella enterica isoladas de seres 

humanos e carne de suínos e BUGAREL et al. (2011), detectaram 52% em 538 

amostras de Salmonella Typhimurium. As diferenças das frequências do gene 

intl1 observada neste trabalho (75%) com os resultados dos pesquisadores 

citados, pode ser explicada pela pressão seletiva devido ao uso indiscriminado 

de antimicrobianos, sem controle dos órgãos oficiais, e podem variar com o 

país, a região e com o sistema de produção. Conforme apontado por SCHMIDT 

& HENSEL (2004) as bactérias possuem propriedades de transferirem 

informações genéticas para se protegerem da ação de antimicrobianos e para 

KRAULAND et al. (2009) os integrons de classe 1, onde se situa gene intl1 

desempenham um papel importante na transferência gênica via horizontal entre 

e inter espécies de bactérias, principalmente das enterobactérias.   

Outro gene investigado foi o gene blaTEM que foi identificado em 36 

dos 40 (90%) isolados analisados. Valores superiores aos encontrados por 

BUGAREL et al. (2011) que detectaram 36% das cepas humanas e 11% das 

cepas de origem animal. A resistência a cefalosporina é mediada por β -

lactamases codificadas pelos genes bla (blaCIT, blaTEM). Os antibióticos 

betalactâmicos, como as penicilinas, cefalosporinas estão entre as drogas 
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antimicrobianas mais prescritas na região estudada e segundo BUSH, (2001) a 

produção de enzimas beta-lactamases é a maior causa de falha terapêutica 

com cefalosporinas.  

O gene sul1, responsável pela resistência às sulfonamidas, foi 

detectado em 57,5% das amostras analisadas. Esperava-se uma frequência 

mais elevada deste gene, considerando que as sulfonamidas são amplamente 

utilizadas para tratar infecções bacterianas e protozoários em humanos e 

animais doentes. Os resultados foram diferentes dos encontrados por 

BUGAREL et al. (2011). Estes pesquisadores observaram frequências do gene 

sul1 de acordo com fontes de isolamento, sendo os níveis mais altos foram 

encontrados nos isolados oriundos de suínos (75%) e bovinos (74%), e a 

menor em aves domésticas (41%) e outras espécies de aves (47%). Uma outra 

explicação para este resultado é que existem outros genes de resistência como 

sul2 e sul3 (sulfonamida).  

No presente estudo a maioria dos isolados (80%) apresentou a 

característica de multirresistência aos antimicrobianos e a maior frequência foi 

evidenciada naqueles utilizados no manejo dos animais em granjas. Todas as 

amostras foram resistentes a pelo menos um antimicrobiano testado. A 

resistência à ciprofloxacina e ao ceftiofur foram relativamente baixas, sendo 

12,5% e 7,5% respectivamente, embora a porcentagem de amostras com 

sensibilidade intermediária a estas drogas tenha sido alta, o que pode indicar o 

desenvolvimento de resistência em médio ou longo prazo. 

A presença de sorovares multirresistentes em animais destinados ao 

consumo humano se constitui em uma ameaça constante à saúde pública. Em 

um estudo realizado por MICHAEL et al. (2008), foram isoladas cepas de 

Salmonella enterica sorovar Bredeney de suínos abatidos em dois frigoríficos 

no Rio Grande do Sul. Foi identificada a presença de genes de resistência 

como sul1, sul2 e sul3 (sulfonamida); blaTEM (ampicilina); aphA1 (kanamicina); 

strA (estreptomicina) bem como a capacidade de transferência destes por meio 

de plasmídeos conjugativos. 

Neste estudo, as maiores resistências foram observadas contra 

amoxicilina, sulfonamida, tetraciclina e gentamicina, que são antimicrobianos 

bastantes utilizados na criação de suínos. Estes estão disponíveis há mais 

tempo no mercado e são comercializados sem controle e com subdosagem e 
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por período inadequados, facilitando assim a seleção de cepas resistentes, o 

que pode ser respaldado em BAHSON & FEDORKA-CRAY et al. (1999).  

Em trabalho realizado por GUERRA et al. (2011), a resistência frente 

à tetraciclina foi a mais alta (61,5%), seguida da resistência à sulfonamida 

(39,6%) e gentamicina (9,4%).  

Neste mesmo trabalho todos os isolados foram suscetíveis à 

ciprofloxacina. MENIN et al. (2008), analisando amostras de Salmonella, 

isoladas de casos clínicos de diarreia, quanto à resistência a antimicrobianos, 

observaram uma baixa frequência de resistência à gentamicina (3,5%) 

amoxicilina (4,8%) e neomicina (6,2%) e maior resistência à oxitetraciclina 

(77%), tetraciclina (42,1%) e norfloxacina (39,3%). Resultados de sensibilidade 

semelhantes foram descritos para os antimicrobianos amoxicilina (3%), 

gentamicina (2%) e neomicina (4%), em estudo avaliando a resistência a 

antimicrobianos de diferentes sorovares de Salmonella isoladas de suínos 

portadores, por ocasião do abate (CASTAGNA et al., 2001). 

No presente estudo, a resistência à tetraciclina em 77,5% dos 

isolados foi maior que a observada em outros trabalhos realizados com 

amostras suínas no Brasil, como os de WEISS et al. (2002), que determinaram 

36,9% de resistência de isolados obtidos em fezes e linfonodos, de MENIN et 

al. (2008) que observaram 42,1% de resistência em isolados de infecções 

entéricas, e os de SPRICIGO et al. (2008), que detectaram 41,67% em linguiça 

fresca. 

Segundo MENIN, et al. (2008), as diferenças observadas entre os 

resultados dos diferentes trabalhos, podem ser atribuídas, aos distintos 

regimes de tratamentos, frequência, objetivos, dosagens, tempo de uso, 

critérios de seleção e utilização dos agentes antimicrobianos mais usados nos 

programas sanitários e de manejo nas diferentes regiões, pois deve-se 

considerar que estes fatores atuam diretamente na pressão de seleção de 

populações bacterianas resistentes. 

Por isso, o monitoramento de perfis de resistência deve ser 

conduzido em isolados originados de toda a cadeia de produção de alimentos. 

A presença de isolados do gênero Salmonella resistentes a antimicrobianos em 

alimentos que chegam à mesa do consumidor representa risco, uma vez que 

pacientes com quadros clínicos graves de salmonelose podem necessitar 
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dentre outras terapias, de antibioticoterapia. Fenótipos resistentes podem ser 

selecionadas em animais pelo uso de antimicrobianos e chegar até o produto 

final durante o abate e processamento. (GUERRA et al., 2011). 

Vários autores e organizações têm relatado um aumento expressivo 

na identificação de microrganismos isolados de animais e alimentos que são 

resistentes aos antimicrobianos (SCHMIDT & CARDOSO 2003; TESSMANN et 

al., 2008; HOPKINS et al., 2010). Muitos afirmam que esta ocorrência está 

particularmente associada ao emprego de doses terapêuticas e 

subterapêuticas de antibióticos nos animais e ao uso indiscriminado de 

antimicrobianos na medicina humana (SCHMIDT & CARDOSO 2003; BEGUM 

et al., 2010). 

A identificação de genes de virulência e de resistência possibilita 

estabelecer programas de vigilância e pode ser uma ferramenta de grande 

utilidade em estudos epidemiológicos envolvendo cepas resistentes. 

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o gene de virulência spvC e genes de resistência a 

antimicrobianos intl1, blaTEM e sul1 estão presentes nos isolados de 

Salmonella Typhimurium, os quais apresentam resistência à amoxicilina, 

sulfonamida e tetraciclina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

REFERÊNCIAS 

 

1. BAHNSON, B.P.; FEDORKA-CRAY, P. J. The association of 
antimicrobial resistance pattern and reported usage of antimicrobials in 
commercial growing pig production. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON THE EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF SALMONELLA IN 
PORK, 3, Washington. Proceedings... Washington. p. 240-241, 1999. 

 
2. BEGUM, K.; REZA, T. A.; HAQUE, M.; HOSSAIN, A.; HASSAN, F. M. K.; 

HASAN, S. N.; AKHTER, N.; AHMED, A.; BARUA, U. Isolation, 
identification and antibiotic resistence pattern of Salmonella spp. from 
chicken eggs, intestines and environmental samples. Bangladesh 
Pharmaceutical Journal, Bangladesh, v. 13, n. 1, p. 23-27, 2010. 

 
3. BESSA, M. C.; COSTA, M.; CARDOSO, M. Prevalência de Salmonella 

sp. em suínos abatidos em frigoríficos do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 24, p. 80-84, 2004. 

 
4. BESSA, M. C.; MICHAEL, G. B.; CANU, N.; CANAL, C. W.; CARDOSO, 

M.; RABSCH, W.; RUBINO S. Phenotypic and genetic characterization of 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium isolated from 
pigs in Rio Grande do Sul, Brazil. Research in Veterinary Science,v. 
83, n.3, p. 302-310, 2007. 

 
5. BONALLI, M.; STEPHAN, R.; KÄPPELI, U.; CERNELA, N.; ADANK, L.; 

HÄCHLER H. Salmonella enterica serotype Virchow associated with 
human infections in Switzerland: 2004-2009. Infectious Diseases, v. 49, 
n.11, p. 1-8, 2011.  

 
6. BUSANI, L.; GRAZIANI, C.; BATTISTI, A.; FRANCO, A.; RICCI, A.; VIO, 

D.; DIDIANNATALE, E.; LUZZI L.  Antibiotic resistence in Salmonella 
enterica serotypes Typhimurium, Enteritidis and Infantis from human 
infections, foodstuffs and farm animals in Italy. Epidemiology and 
Infection, v. 32, n. 2, p. 245-251, 2004.   
 

7. BUSH, K. New beta-lactamases in gram-negative bacteria: diversity and  
impact on the selection of antimicrobial therapy. Clinical Infectious 
Diseases. v.32, n.7, p.1085-1089. 2001. 

 
8. BUGAREL, M.; GRANIER, S. A.; WEILL, F. X.; FACH, P.; BRISABOIS, 

A. A multiplex real-time PCR assay targeting virulence and resistence 
genes in Salmonella enterica serotype Typhimurium. BMC 
Microbiology. 2011. 11:151. 

 
9. BYWATER, R.; DELUKER, H.; DEROOVER, E.; JONG, A.; MARION, H.; 

MCCONVILLE, M.; ROWAN, T.; SHRYOCK, T.; SHUSTER, D.; 
THOMAS, V.; VALLÉ, M.; WALTERS, A. A. European survey of 
antimicrobial susceptibility among zoonotic and commensal bacteria 



 62 

isolated from food-producing animals. Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, v. 54, n. 4, p. 744-754, 2004. 

 

10. CASTAGNA, S. M. F.; BESSA, M. C.; CARVALHO, D. A.; CARDOSO, 
M.; COSTA, M. Resistência a antimicrobianos de amostras de 
Salmonella sp. isoladas de suínos abatidos no estado do Rio Grande do 
Sul. Arquivo da Faculdade de Veterinária da UFRGS, Porto Alegre, 
v.29. p. 44-49, mar. 2001. 

 
11. CASTAGNA, S. M. F.; SCHWARZ, P.; CANAL, C. W.; CARDOSO, M. 

Presença de Salmonella sp. no trato intestinal e em tonsilas/linfonodos 
submandibulares de suínos ao abate. Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, v.56, n. 3, p. 300-306, 2004. 
 

12. EFSA - European Food Safety Authority. 2013. Disponível em 
<http://www.efsa.europa.eu/en/publications.htm>. Acessado em 16/12/ 
2013. 
 

13. EFSA - European Food Safety Authority. Scientific Opinion of the Panel 
on Biological Hazards on a request from the European Food Safety 
Authority on foodborne antimicrobial resistance as a biological hazard. 
The EFSA Journal, Italy, v. 765, p. 1-87, 2008.  

14. FIERER, J. & GUINEY, D. G. Diverse virulence traits underlying different 
clinical outcomes of Salmonella infection. The Journal of Clinical 
Investigation, 107, 775–780, 2001.  

15. FOLEY, S. L., LYNNE, A. M. Food animal-associated Salmonella 
challenges: pathogenicity and antimicrobial resistance. Journal Animal 
Science, 86, p.173 187, 2008. 

16. GUERRA, P. R.; FERRAZ, S.; CAMPOS, T.; CARDOSO, M. Perfil de 
resistência a antimicrobianos e avaliação da presença de grupos clonais 
em isolados de Salmonella Bredeney de linfonodos submandibulares de 
suínos e matéria-prima para fabricação de embutidos. Acta Scientiae 
Veterinariae, v. 39, n. 4, p. 996, 2011. 
 

17. GUINEY, D. G., FANG, F. C., KRAUSE, M., LIBBY, S. Plasmid-mediated 
virulence genes in non-typhoid Salmonella serovars. FEMS 
Microbiology Letters 124, 1–9, 1994. 
 

18. GUINEY, D. G. & FIERER, J. The role of the spv genes in Salmonella 
pathogenesis. Frontiers in Microbiology, v. 2, 1-10p, 2011. 

 
19. GULIG, P. A.; DANBARA, H.; GUINEY, D. G.; LAX, A. J.; NOREL, F.; 

RHEM, M. Molecular analysis of spv virulence genes of the Salmonella 
virulence plasmids. Molecular Microbiology, v. 7, p. 823-830, 1993. 

 
20. HOPKINS, K. L.; KIRCHNER, M.; GERRA, B.; GRANIER, S. A.; 

LUCARELLI, C.; PORRERO, M. C.; JAKUBCZAK, A.; THRELFALL, E. 



 63 

J.; MEVIUS, D. J. Multiresistant Salmonella entérica serovar 4, [5], 12:i: 
in Europe: a new pandemic strain. Eurosurveillance, Stockholm, v. 15, 
n. 22, 2010. 
 

21. HUEHN, S. LA RAGIONE, R.M.; ANJUM, M. WOODWARD, M.J.; 
BUNGE, C.; HELMUTH, R.; HAUSER, E.; GUERRA, B.; BEUTLICH, J.; 
BRISABOIS, A. PETERS, T.; SVENSSON, L.; MADAJCZAK, G.; 
LITRUP, E.; IMRE, A.; HERRERA-LEON, S.; MEVIUS, D.; NEWELL, 
D.G.; MALORNY, B.; Virulotyping and antimicrobial resistance typing of 
Salmonella enterica serovars relevant to human health in Europe. 
Foodborne Pathogens and Disease. v.7, n.5, p.523-535. 2010. 

 
22. HUR, J.; CHOI, Y. Y.; PARK, J. H.; JEON, B. W.; LEE, H. S.; KIM, A. R.; 

LEE, J. H. Antimicrobial resistance, virulence-associated genes, and 
pulsed-field gel electrophoresis profiles of Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Typhimurium isolated from piglets with diarrhea in 
Korea.  The Canadian Journal of Veterinary Research, v. 75, p. 49-56, 
2011. 

 
23. HUR, J.; JAWALE, C.; LEE, J. H. Antimicrobial resistance of Salmonella 

isolated from food animals: A review. Food Research International 
Barking, v. 45, p. 819-830, 2012. 

 
24. JACOBSON, M.; GERTH LÖFSTEDT, M.; HOLMGREN, N.; 

LUNDEHEIM, N.; FELLSTRÖM, C. The Prevalences of Brachyspira spp. 
and Lawsonia intracellularis in Swedish Piglet Producing Herds and Wild 
Boar Population. Journal of Veterinary Medicine, Blackwell Verlag, 
Berlin, v. 52, p. 386-391; 2005.  
 

25. KRAULAND, M. G.; MARSH, J. W., PETERSON, D. L.; HARRISON, L. 
H. Integron mediated multidrug resistence in a global collection of nonty-
phoidal Salmonella enterica isolates. Emerging infectious diseases. v. 
15, p. 388-396; 2009.    

26. LÁZARO, N. S.; TIBANA, A.; RODRIGUES, D. P.; REIS, E. M. F.; 
QUINTAES, B. R.; HOFER. Antimicrobial resistance and R-plasmid in 
Salmonella spp. from swine and abattoir, Pesquisa Veterinária 
Brasileira, v. 24, n. 2, p. 57-60, 2004.  

27. LIBBY, S. J., LESNICK, M., HASEGAWA, P., KURTH, M., BELCHER, 
C., FIERER, J., AND GUINEY, D. G. Characterization of the spv locus in  
Salmonella enterica serovar Arizona. Infect. Immun. v.70, 3290–329, 
2002. 

28. LITTLE, C. L.; RICHARDSON, J. F.; OWEN, R. J.; PINNA, E.; 
THRELFALL, E. J. Campylobacter and Salmonella in raw red meats in 
United Kingdom: prevalence, characterization and antimicrobial 
resistance pattern. Food Microbiology, v. 25, n. 3, p. 538-543, 2008. 

 



 64 

29. MENIN, A.; RECK, C.; SOUZA, D.; KLEIN, C.; VAZ, E. Agentes 
bacterianos enteropatogênicos em suínos de diferentes faixas etárias e 
perfil de resistência a antimicrobianos de cepas de Escherichia coli e 
Salmonella spp. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1687-1693, 
2008. 

 
30. MICHAEL, G. B.; CARDOSO, M.; SCHWARZ, S. Molecular analysis of 

multiresistant porcine Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Bredeney isolates from Southern Brazil: identification of resistance 
genes, integrons and a group II intron. International Journal of 
Antimicrobial Agents, v. 32, p. 120-129, 2008. 

 
31. MIRANDA, J. M.; MONDRAGÓN, A. C.; MARTINEZ, B.; GUARDDON, 

M.; RODRIGUEZ, J. A. Prevalence and antimicrobial resistance patterns 
of Salmonella from different raw foods in Mexico. Journal of Food 
Protection, v. 72, n. 5, p. 966-971, 2009. 

 
32. NCCLS 2002. Bacterial from Animal. National Committee for Clinical 

Laboratory Standards, USA. 81p. 
 

33. OLIVEIRA, A. P.; SOLA, M. C.; FEISTEL, J. C.; MOREIRA, N. M.; 
OLIVEIRA, J. J. Salmonella enterica: genes de virulência e ilhas de 
patogenicidade. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, v. 
9, n. 16, p. 1947-1972, 2013. 
 

34. SANTOS, L. R.; NASCIMENTO, V. P.; OLIVEIRA, S. D.; FLORES, M. L.;  
PONTES, A. P.; ALDEMIR RIBEIRO, A. R.; SALLE, C. T. P.& LOPES, 
R. F. L. Polymerase Chain Reaction (PCR) for the detection of 
Salmonella in artificially inoculated chicken meat. Revista do Instituto 
médico Tropical de São Paulo. 43 (5):247-250, Setembro-Outubro. 
2001. 

 
35. SCALLAN, E.; HOEKSTRA, R. M.; ANGULO, F. J.; TAUXE, R. V.; 

WIDDOWSON, M.; ROY, S. L.; JONES, J. L.;  GRIFFI, P. M.  Foodborne 
illness acquired in the United States - Major pathogens. Emerging 
Infectious Diseases, v.17, n.1, p. 7-15, 2011. 

 
36. SCHMIDT, V.; CARDOSO, M. R. I. Sobrevivência e perfil de resistência 

a antimicrobianos de Salmonella sp. isoladas em sistema de dejetos de 
suínos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 33, n. 5, p. 881-888, 2003. 

 
37. SCHMIDT, H. & HENSEL, M. Pathogenicity Islands in Bacterial 

Pathogenesis. Clinical Microbiology Reviews, v. 17, n. 1, p. 14-56, 
2004. 

 
38. SCHWARZ, P.; CALVEIRA, J.; SELLA, A.; BESSA, M.; BARCELLOS, D. 

E. S. N.; CARDOSO, M. Salmonella enterica: isolamento e 
soroprevalência em suínos abatidos no Rio Grande do Sul. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 61, n. 5, p. 1028-
1034, 2009. 



 65 

 
39. SPRICIGO, D. A.; MATSUMOTO, S. R.; ESPINDOLA, M. L.; VAZ, E. K.; 

FERRAZ, S. M. Prevalência e perfil de resistência a antimicrobianos de 
sorovares de Salmonella isolados de linguiças suínas tipo frescal em 
Lages, SC. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Belo Horizonte, v. 60, n. 2, p. 517-520, 2008. 
 

40. TESSMANN, C.; ZOCCHE, F.; LIMA, A. S.; BASSANI, M.; LOPES, G. 
V.; SILVA, W. P. Ocorrência e perfil de sensibilidade a antibióticos de 
Salmonella spp. isolada em cortes de carne suína comercializados em 
feiras livres de Pelotas (RS). Boletim Centro de Pesquisa de 
Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 26, n. 2, p. 307-313, 2008.  

 
41. VAN ASTEN, A. J. A. M.; VAN DIJK, J. E. Distribuition of  “classic” 

virulence factors among Salmonella spp. Fems Immunology and 
Medical Microbiology, v. 44, n. 3, 2005. p. 251-259. 

 
42. VIEIRA, M. A. M. Ilhas de Patogenicidade. O Mundo da Saúde, v. 33, n. 

4, 2009. p. 406-414. 
 

43. WANNAPRASAT, W.; PADUNGTOD, P.; CHUANCHUEN, R. Class 1 
integrons and virulence genes in Salmonella enterica isolates from pork 
and humans. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 37, p. 
457-461, 2011. 

 
44. WEISS, L. H. N.; NONIG, R. B.; CARDOSO, M.; COSTA, M. Ocorrência 

de Salmonella spp. em suínos de terminação no Rio Grande do Sul. 
Pesquisa Veterinária Brasileira, v.22, p.104-108, 2002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O Brasil apresenta condições privilegiadas de expansão da indústria 

suína e grande capacidade de produzir carne a custos extremamente 

competitivos. Por outro lado, a qualidade e a segurança da carne suína são 

condições básicas para que novos mercados consumidores sejam 

conquistados. 

A suinocultura brasileira cresceu nas últimas décadas em 

decorrência do aumento do consumo de carne suína no mercado interno e 

também ao aumento das exportações. Tal cenário possibilita uma maior 

ocorrência de contaminação dos produtos suínos. No presente trabalho foi 

observada uma alta ocorrência de Salmonella sp. em amostras de suínos ao 

abate. Considerando o perfil zoonótico da salmonelose, esse é um achado 

preocupante. Dentre os sorotipos encontrados, a Salmonella Typhimurium foi a 

mais encontrada. Este sorotipo juntamente com a Salmonella Typhi são os dois 

sorotipos mais frequentemente isolados em casos de infecções em humanos. 

O trabalho desenvolvido procurou contribuir para o conhecimento de 

particularidades a respeito dos métodos de diagnóstico de Salmonella. Foram 

comparados os testes de bacteriologia convencional, ELISA e PCR em tempo 

real. Com base nos resultados obtidos, foi possível determinar que a PCR em 

tempo real foi o teste que obteve o melhor desempenho, ou seja, que 

conseguiu revelar o maior número de amostras positivas para a presença de 

Salmonella. 

Outro fato relevante observado neste trabalho foi o papel da granja 

como disseminadora de Salmonella na produção de suínos. Baseado nos 

resultados de bacteriologia convencional e ELISA foi possível determinar o 

momento mais provável da infecção dos animais. Daí a importância de se usar 

os dois métodos para monitorar a infecção por Salmonella, contribuindo assim 

para a elaboração de medidas de controle desta enfermidade nos rebanhos de 

suínos. 

A partir de amostras de Salmonella Typhimurium isoladas neste 

estudo foi detectado o gene de virulência spvC e os genes de resistência a 

antimicrobianos intl1, blaTEM e sul1. Com base neste resultado fica evidente 
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que há resistência aos antimicrobianos de uso em medicina veterinária e 

humana o que sinaliza para medidas de controle na utilização de 

antimicrobianos. 

A utilização de antimicrobianos em animais de produção como 

promotores de crescimento e profilaxia de infecções bacterianas pode 

selecionar cepas resistentes. Assim, a diminuição da administração destes 

antibióticos deve ser considerada para reduzir a pressão seletiva sobre os 

microrganismos encontrados na cadeia de produção, especialmente em 

relação àqueles antibióticos aos quais mecanismos de resistência sejam 

compartilhados com drogas empregadas para o tratamento de infecções 

humanas.  

A redução de Salmonella deve fazer parte dos objetivos da indústria 

de carne suína no Brasil. No entanto, essa meta só será alcançada se todos os 

setores do sistema de produção participar ativamente, de forma organizada e 

colaborativa.  O conhecimento sobre a epidemiologia da salmonelose nos 

sistemas de produção de suínos é fundamental no desenvolvimento de 

medidas de controle eficientes e com relação custo-benefício aceitável. 

 
 




