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RESUMO  

Salmonella enterica, é reconhecidamente o agente etiológico bacteriano, mais associado a 

doenças de veiculação alimentar (DVA’s) e apesar de grande parte dos alimentos veiculadores 

serem de origem avícola, outras matrizes alimentares como pescados, não podem ser 

descartados como alimentos veiculadores em potencial desse patógeno. Pelo exposto, 

objetivou-se com este trabalho verificar o perfil de suscetibilidade de Salmonella enterica 

para ácido nalidixico (30μg), ampicilina (10mg), cefotaxima (30μg), ceftriaxona(30μg), 

ciprofloxacina(5μg) e sulfametazol trimetropim (5μg). Determinar a presença de perfis de 

multirresistência. Detectar a presença do Integron de classe 1 e gyrA e analisar a associação 

desses, com o perfil de resistência antimicrobiana. Detectar a presença dos genes de virulência 

invA, hilA, hilD, lpfA e spvR  nas cepas  de Salmonella enterica isolados de pescado. A maior 

frequência de resistência foi obervada para ácido nalidíxico, 51,2% (21/41), seguido por 

cefotaxima e ampicilina, com 36,5% cada (15/41), ceftriaxona 29,2% (12/42), sulfametazol 

trimetropim  21,9% (9/42), e ciprofloxacino 14,6% (6/42). Foram identificados 17 perfis de 

resistência à antimicrobianos e 51,2% (21/41) dos isolados apresentaram multirresistência. O 

Integron de Classe 1 foi detectado em 68,3% (28/41) dos isolados. Apesar de número 

considerável de detecções, a presença do Integron de classe 1 demonstrou associação apenas 

para a resistência à ceftriaxona. O gene gyrA, em 78% dos isolados (32/41). O gene de 

virulência invA foi identificado em 100% (41/41), spvR em 70,7% (29/41), hilD em 24,4% 

(10/41) e hilA em 21,9% (9/41) e lpfA em 19,5% (8/41) dos sorovares identificados de 

Salmonella enterica. Foram identificados nove perfis de virulência (A, B, C, D, E, F, G, H e 

I). Ao todo, 50 % dos isolados se agruparam no perfil H, que possui como característica a 

ocorrência de dois genes de virulência simultaneamente. O conhecimento dos perfis de 

virulência e resistência dos isolados permite afirmar que os sorovares identificados oriundos 
de pescado são potencialmente virulentos e demandam vigilância por parte dos órgão de 
vigilância e saúde pública. 
 

 

Palavras-chave: invA, Antimicrobiano, Sorovar, Multirresistência, Aquicultura. 
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ABSTRACT 

 

Salmonella enterica is known to be the bacterial etiological agent most associated with 

foodborne diseases (AVDs) and although most of the feeds are of poultry origin, other food 

matrices such as fish can not be discarded as potential food carriers of this pathogen . The aim 

of this study was to verify the susceptibility of Salmonella enterica to nalidixic acid (30μg), 

ampicillin (10mg), cefotaxime (30μg), ceftriaxone (30μg), ciprofloxacin (5μg) and 

sulfamethozole trimetropin (5μg). Determine the presence of multiresistance profiles. To 

detect the presence of Integron of class 1 and gyrA and to analyze the association of these, 

with the antimicrobial resistance profile. Detect the presence of virulence genes invA, hilA, 

hilD, lpfA and spvR in Salmonella enterica strains isolated from fish. The highest frequency 

of resistance was observed for nalidixic acid, 51.2% (21/41), followed by cefotaxime and 

ampicillin, with 36.5% each (15/41), ceftriaxone 29.2% (12/42), sulfamethazol trimetropyr 

21.9% (9/42), and ciprofloxacin 14.6% (6/42). Seventeen antimicrobial resistance profiles 

were identified and 51.2% (21/41) of the isolates presented multiresistance. Integron Class 1 

was detected in 68.3% (28/41) of the isolates. Despite the considerable number of detections, 

the presence of Integron class 1 demonstrated association only for resistance to ceftriaxone. 

The gyrA gene, in 78% of the isolates (32/41). The invA virulence gene was identified in 

100% (41/41), spvR in 70.7% (29/41), hilD in 24.4% (10/41) and hilA in 21.9% (9/41 ) and 

lpfA in 19.5% (8/41) of identified serovars of Salmonella enterica. Nine virulence profiles (A, 

B, C, D, E, F, G, H and I) were identified. In all, 50% of the isolates were grouped in the H 

profile, which has as a characteristic the occurrence of two virulence genes simultaneously. 

The knowledge of the virulence and resistance profiles of the isolates makes it possible to 

state that the identified serovars originated from fish are potentially virulent and require 

vigilance by the surveillance and public health agencies. 

 

Keywords: invA, Antimicrobial, Sorovar, Multiresistance, Aquaculture. 



CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Salmonella enterica é o microrganismo mais associado às doenças de veiculação 

alimentar (DVA’S) em diversos países, sendo a bactéria mais detectada a essas enfermidades 

nos Estados Unidos e Europa1,2. No Brasil, somente no ano de 2017, foram registrados 441 

surtos de DVA’s, que afetaram diretamente 6.559 pessoas, e dentre esses surtos, cerca de 

32%, foram causados por Salmonella sp 3. 

Ainda tratando do Brasil, dos surtos ocorridos no ano de 2017, em mais de 40% 

dos surtos, o alimento veiculador do patógeno não foi identificado e em 0,84% estiveram 

associados a pescado3. Os produtos avícolas são considerados os principais alimentos 

veiculadores de Salmonella enterica, porem outras matrizes alimentares, como o pescado, não 

podem ser descartadas ou negligenciadas, como veiculadores desse microrganismo 

patogênico, já que naturalmente possuem características físico-quimicas que atendem às 

necessidades exigidas pelo microrganismos para sua multiplicação e viabilidade4. 

No ano de 2017, no Brasil foram produzidos, mais de 485.000 t de pescado, 

quando considerados demais produtos da aquicultura, como camarões, ostras e vieiras esse 

valor ultrapassa a marca de 547.000 t produzidas, o que gerou uma receita ao país de 4 bilhões 

de reais5. Dentre os estados com maior produção destacam-se Paraná, São Paulo e Rondônia, 

respectivamente. O estado de Goiás ocupa a décima colocação no racking nacional de 

produção de produtos de aquicultura5. 

Salmonella sp., não é um microrganismo naturalmente encontrado em matrizes 

alimentares como o pescado, baseado nisso é atribuído como fontes de contaminação a 

qualidade da água de represas de criação de peixes, criação compartilhada de pescado e outras 

espécies, como por exemplo os suínos, na mesma propriedade rual, circulação de aves 

silvestres e localização das represas, que se mal localizadas podem receber grande quantidade 

de água de superfícies e consequentemente contaminantes6. 

A gastroenterite é o sinal mais comum das salmoneloses, e na maioria dos casos o 

curso da doença é auto-limitante. Porém, em alguns casos, principalmente aqueles que 

envolvam pacientes do grupo de risco como, gestantes, idosos, crianças e 

imunocomprometidos, a infecção pode tornar-se sistêmica podendo levar a óbito7. No Brasil 

apenas quando considerado o ano de 2017, oito óbitos foram confirmados em razão de 

doenças veiculadas por alimentos3.  
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A gravidade dos sinais clínicos depende de diversos fatores, dentre eles, os fatores 

de virulência que o patógeno carreia consigo por meio dos genes de virulência, que podem 

estar associados tanto no cromossomo bacteriano como em elementos genéticos móveis que 

podem ser compartilhados entre as bactérias, como os plasmídeos8.  

Os antimicrobianos têm sido fundamentais no controle de infecções por 

Salmonella enterica. No entanto, com o passar dos anos, o uso indiscriminado destas drogas 

tem promovido a seleção de bactérias resistentes, reduzindo a eficácia dos mesmos no 

tratamento de salmonelose e aumentando a gravidade dos casos 9.  

Pelo apresentado anteriormente, fica evidenciado a importância e necessidade de 

estudos que avaliem os perfis de resistência e virulência de Salmonella enterica oriundos de 

diferentes matrizes alimentares, gerando assim dados de grande relevância que revelem o 

atual cenário da circulação do microrganismo e estratégias eficazes de tratamente e controle 

do patógeno.  

Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho verificar o perfil de 

suscetibilidade de Salmonella enterica, isolados de pescado para seis bases de antibióticos, 

utilizados tanto na medicina humana quanto veterinária e determinar a existência de isolados 

multirresistentes. Também propôs-se, a detecção do Integron de classe 1 e analisar a 

associação entre a presença deste e a resistência antimicrobiana e detecção do gene de 

resistência gyrA. Ainda objetivou-se avaliar a presença de genes de virulência invA, hilA, hil 

D, gene codificador de fímbria polar longa (lpfA) e o plasmidial spvR e identificar os perfis de 

virulência dos sorovares de Salmonella enterica isolados em pescados.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Salmonella sp. 

O gênero Salmonella, pertencente à família Enterobacteriaceae, é constituído por 

duas espécies, a primeira Salmonella enterica, que é subdividida em seis subespécies enterica, 

salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e indica e a segunda Salmonella bongori. São 

bastonetes Gram-negativos, não esporulados, a maioria são móveis por possuírem flagelos e  

são anaeróbios facultativos., Os sorovares Pullorum e Gallinarum são exemplos de 

Salmonella que não possuem motilidade 10.  

Quanto a temperatura ótima de multiplicação, entre 35ºC a 43oC, essas bactérias 

podem ser classificadas como mesófilas, porém elas possuem capacidade de multiplicação em 

ampla faixa de temperatura, entre 5,2oC e 46,2oC. O índice mínimo para multiplicação, quanto 

a atividade de água (aw) é de 0,93. Quanto ao pH esse microrganismo não possui grandes 

especificações, sendo seu crescimento notado em faixas entre 3,8 e 9,4, porém índices ótimos 

estão entre o pH 7,0 a 7,6 11. Salmonella sp. utiliza como fonte de carbono o citrato, são 

oxidase negativos, catalase positivos, indol negativos, possuem capacidade de produção de 

H2S, e não hidrolisam uréia 12. 

A sorotipificação de Salmonella sp. tem por base a caracterização de seus 

antígenos somáticos (O) e flagelares (H) e capsulares (Vi). A maioria dos sorovares já 

determinados, estão alocados na espécie Enterica subsp entérica 13. 

Os antígenos somáticos (O) caracterizam os sorogrupos de Salmonella e são 

indentificados por numeração arábica. Antígenos flagelares (H), possuem antígenos de fase 1, 

que são designados por letras minúsculas do alfabeto e antígenos de fase 2 marcados por 

numeração arábica. Quantitativamente, antígenos flagelares de fase 1 são superiores à 

quantidade de letras do alfabeto, sendo assim a letra Z é utilizada associada a números, como 

z1, z2, z3, etc 10. 

Em alguns casos, sorovares de Salmonella enterica são espécie específicos 

altamente adaptada aos animais, como Salmonella enterica sorovar Gallinarum e Salmonella 

enterica sorovar Pullorum, que acometem exclusivamente as aves, enquanto outros sorovares 

atingem indiferentemente o ser humano e os animais, sendo designados como sorovares 

zoonóticos, como Salmonella enterica sorovar Typhimurium, geram quadros de 

gastroenterites e reportadas como agente etiológico em doenças veiculadas por alimentos. 

Assim como existem sorovares altamente adaptados a espécies especpificas de animais, 



4 

 

existem sorovares altamente adaptados ao homem, como Salmonella enterica sorovar Typhi e 

Salmonella enterica sorovar Paratyphi. 14. 

A via de infecção por Salmonella enterica ocorre majorietaramente por via fecal-

oral, possuindo como principais veiculadores água e/ou alimentos contaminados15. Uma vez 

ingerida, a bactéria que possui capacidade de sobrevivência frente a exposição ao suco 

gástrico, alcança o intestino delgado e adere-se às células, sendo esse seu local de predileção. 

A notória capacidade de adesão de Salmonella às células intestinais, é atribuída 

principalmente a um importante fator de virulência característico desses patógenos, que são as 

fímbrias, que reconhecem e se fixam à célula hospedeira, por ação de adesinas. 8. Também é 

atribuído, as fímbrias, persistência ambiental e formação de biofilme, que garantem a 

viabilidade por períodos relativamente prolongados, do microrganismos em ambientes 

externos, como superfícies de manipulação de alimentos16. 

Uma vez fixadas, às células do intestido delgado, mais especificamente aos 

enterócitos e células M,  Salmonella sp. por intermédio de um sistema de secração do tipo III 

(T3SS), codificado pela ilha de patogenicidade de Salmonella 1 (SPI-1), secreta para o 

interior da célula hospedeira proteínas efetoras, que como principal mecanismo de ação, 

alteram vias de sinalização celulares que resultam em um rearranjo do citoesqueleto, 

facilitando a entrada do microrganismo, para o interior da célula por endocitose. 

Intracelularmente, Salmonella enterica inicia seus processos de multiplicação no citoplasma 

da célula invadida 17. Também atuam diretamente no processo de invasão intracelular a 

presença de genes inv, localizados em regiões cromossômicas altamente conservadas em 

Salmonella enterica 18. 

Concomitante ao rearranjo do citoesqueleto, proteínas efetoras oriundas de 

Salmonella enterica induzem ao aumento da expressão de fatores quimiostáticos, que 

aumentam a migração de neutrófilos e macrófagos para a região onde ocorre a invasão 

celular. Uma característica natural desses tipos celulares é a capacidade fagocítica, sendo 

assim Salmonella enterica serão fagocitados e consequentemente ocorre a liberação de 

mediadores inflamatórios. O estimúlo inflamatório presente, aliado a intensa migração célular 

que provoca alterações nos espaços intersticiais das células epiteliais do intestino delgado e a 

dimimuição da absorção do Na+ e aumentando secreção do Cl-, favorecem a secreção 

execessiva de fluidos no lúmen intestinal, o que resulta na sintomatologia clássica de quadro 

diarreico 17.  

A manifestação de sintomatologia e quadro infeccioso causado por Salmonella 

enterica, vai depender do grau de exposição ao agente, ou seja, somente a presença do 
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microrganismo, não é fator determinante e sim a dose infectante que possui índices variáveis 

de acordo com o sorovar em questão e fatores relacionados ao hospedeiro, como idade, raça, 

status imune e nutricional 19. 

Na maioria dos casos a gastroenterite causada por Salmonella enterica é um 

processo autolimitante, onde sua sintomatologia é notada de 12 a 36 horas após o contato com 

o agente infeccioso, e caracteriza-se de maneira geral por hipertermia, cefaléia, diarreia 

aguda, naúseas e vômito 11. Como mencionado anteriormente, dependendo da virulência do 

sorovar envolvido, o quadro infeccioso pode se estabelecer sistemicamente, principalmente 

por sorovares que desenvolveram mecanismos de evasão à ação fagolisossomal o que permite 

sua distribuição por outros órgãos o que pode resultar em um quadro septicêmico de maior 

agravo que pode resultar em óbito 20 .  

 

2.2 Genes de virulência 

Para que Salmonella enterica, consiga se multiplicar e se disseminar pelo 

organimo do hospedeiro, a capacidade de fixação à célula e ao tecido, é de suma importância 

para continuidade aos processos infecciosos. Sabendo disso, as fímbrias são as principais 

estruturas envolvidas no processo de aderência à superfície celular 21. 

Cinco operons codificam a formação de fímbrias, fim (fimbria tipo I), agf (fimbria 

agregativa), lpf (fimbria polar longa), sef (fímbria Salmonella Enteritidis) e pef (fimbria 

codificada por plasmídeo), onde o operon lpf, influência diretamente na capacidade do 

microrganismo em se aderir às células M, presentes na placa de Peyer do íleo22. 

Tendo em vista os mecanismos de patogenicidade de Salmonella enterica é de 

fundamental importância a capacidade de invasividade da célula hospedeira para sua 

multiplicação e os genes responsáveis por essa característica, estão alocados na SPI-1. Os 

genes distribuídos nessa região atuam diretamente na capacidade de produção de proteínas 

efetoras com ação intracelular e codificação de elementos do sistema de secreção do Tipo III 

(T3SS)23,24. 

A possibilidade de expressão gênica que resulte na formação de SSTIII é de suma 

importância para as bactérias, por ação desse fator de virulência é possibilitado ao 

microrganimos o transporte de proteínas efetoras no sentido da célula hospedeira, que 

influenciam diretamente nos mecanimos fisiológicos celulares, permitindo a entrada de 

Salmonella sp. para o interior da célula, estabelecendo  mecanismos de evasão frente ao 

sistema imune, que possibilitam ao patógeno sobrevivência e multiplicação intracelular 25. 
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Na SPI-1 encontram-se os genes inv (inv ABCDEFG) que desempenham papel 

direto na capacidade de invasão de Salmonella sp. na célula hospedeira, onde a presença do 

gene invA é um pré requisito para a expressão dos genes invBCD, e aqueles que não possuem 

sua capacidade de expressão, não possuem capacidade de invasividade para enterócitos ou 

células M 26,27. Ainda na SPI-1 localiza-se os gene hil, que garante à Salmonella sp. 

capacidade invasiva aos eritrócitos, por meio da formação de TTSS e codoficação de um 

regulador transcricional da família Omp/ToxR que ativamos genes de invasão28. 

Além da capacidade de invasão de células eucarióticas, é de fundamental 

importância o microrganismo possuir um mecanismo que permita sua sobrevivência no 

interior das células, ambiente esse que apresenta características normalmente fastidiosas para 

Salmonella enterica, como oxigênio em forma reativa, níveis de pH fora dos níveis ótimos de 

crescimento e multiplicação, ação de enzimas lisossomais, dentre outros 8. Os genes que 

conferem a possibilidade de sobrevivência e multiplicação intrecelular, estão relacionados à 

aqueles situados nas ilhas de patogenicidade de Salmonella-2 (SPI-2)29. 

Em Salmonella enterica a SPI-2 está dividida em dois segmentos, uma porção 

menor de 14,5 kb e uma porção maior de 25,3 kb. Na porção menor estão presentes genes 

responsáveis pela colonização do microrganismo em ambientes anaeróbios e na porção maior 

os genes que influenciam diretamente no potencial virulento da bactéria 30. 

Os genes de virulência presentes em SPI-2, atuam no bloqueio da síntese de 

formas reativas do oxigênio, codificação do SST III e codificação de proteínas efetoras e suas 

chaperinas, sendo os principais ssaR, sseD e ssrB. Estes genes são ativados em resposta a 

alterações intracelulares, como mudança de osmolaridade e pH 31. 

Além dos fatores de virulência presente nas ilhas de patogenicidade, que são 

associadas ao DNA cromossômico, os plasmídeos, também desempenham importante papel 

da determinação de grau de virulência de Salmonella enterica. Os plasmídeos são moléculas 

de DNA extracromossomal, circulares, compartilhados entre bactérias, que contêm genes que 

podem garantir aos microganimos maior aporte virulento, vantagens seletivas e resistência à 

antimicrobianos 32. 

Os sorovares de Salmonella enterica, apresentam plasmídeos com diferentes 

tamanhos e composição genéticas, e mesmo com tamanha variabilidade, em todos possuem 

uma região bastante conservada denominada operon spv (Salmonella plasmid virulence), por 

sua vez constituído de cinco genes, um regulador spvR e quatro estruturais spvABCD. Os 

genes da região spv quando ativos, atuam diretamente no crescimento e multiplicação 

intracelular e potencialização do processo infeccioso, aumentando a severidade de enterite17. 
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2.3. Resistência a antimicrobianos 

Uma caracteristisca inerente à Salmonella enterica e que pelos relatos de estudos, 

vêm se mostrando cada vez mais frenquente, é a prevalência crescente de circulação de cepas 

multirresistentes a antimicrobianos, o que é alvo de preocupação para os sistemas de 

vigilância em saúde. Nos Estados Unidos, estudos realizados pelo Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), apontam que dos dez sororvares mais comumente isolados, 

oito apresentaram perfis de multirresistência 33. 

A característica de resistência a antimicrobianos de um microrganismo, pode ser 

uma característica natural ou ter sido adquirida, onde na maioria surgiu por mutações 

genéticas espontâneas, seguidas de processo de pressão seletiva ambiental. A utilização, 

principalmente de maneira indiscriminada, de antibióticos em protocolos terapêuticos, induz a 

pressão seletiva sobre bactérias, selecionando a viabilidade das cepas com característica de 

resistência aos fármacos utilizados 34. 

São múltiplos, os mecanismos pelos quais as bactérias se mostram resistentes à 

diversas bases antimicrobianas, como inativação de agentes antimicrobianos por meio de ação 

enzimáticas degradando-os ou os modificando estruturalmente, ativação de mecanismos de 

bomba de efluxo, alteração de permeabilidade e modificação do sítio alvo de ação do fármaco 

35. 

β–lactâmicos, são amplamente utilizados em tratamentos para Salmonella 

enterica, que desenvolveram uma capacidade de resistência a esse microrganismos 

principalmente pela capacidade de secreção de β-lactamase que degradam a estrutura química 

do anel β–lactâmico37. 

O Ácido Nalidíxico é um derivado naftiridínico quimicamente denominado ácido 

1-etil-1,4-dihidro-7- metil-4-oxo 1,8-naftiridino-3-carboxílico, atua na inibição da síntese de 

DNA das bactérias e é recomendado no tratamente de infecções intestinais causadas por 

bactérias Gram-negativas. A resistência a estes agente é atribuída principalmente a mutações 

nos genes gyrA que codificam subunidades da enzima DNA girasse 38. 

Sulfametoxazol Trimetropim é uma droga associada que impede a formação de 

ácido fólico na célula bacteriana, dificultando assim a síntese de DNA, divisão e crescimento 

celular e produção de novas proteínas efetoras. 39. 

Os genes que geram resistência a antibióticos, podem estar localizados no DNA 

cromossomal, ou presente em um fragmento de DNA mediador da integração de genes de 
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resistência, chamado  Integron. Posteriormente verificou-se que os Integrons, podem estar 

presentes tanto em elementos genéticos movéis, como os  plasmídeos, ou localizados no DNA 

cromossomal40.  

Integrons são comumente associados à família Enterobacteriaceae, sendo 

conhecidas cinco classes de Integrons móveis (1, 2, 3, 4 e 5), sendo que a classe 1 é a 

predominante entre os membros desta família, tanto na microbiota saprófita como na 

patogênica 41.  

Os Integrons, são constituídos de duas regiões conservadas, separadas por uma 

região variável onde os genes de resistência a antimicrobianos estão localizados de maneira 

integrada. O segmento conservado 5’ contém o gene intl que codifica uma integrase, uma 

região promotora comum (PC) direcionada para o local de integração e um sítio primário de 

recombinação attl. No segmento conservado 3´estão presentes os genes qacEΔ,1 e sulI que 

garantem resistência, ao brometo de etídio e a compostos de amônio quaternário51 e às 

sulfonamidas42,43.  

Os novos genes de resistência estão incorporados à região variável, do Integron, 

na forma de cassetes genéticos. Os genes recém adicionados podem ser imediatamente 

expressos, conferindo vantagens fenotípicas. Os genes inseridos apresentam em sua 

extremidade 3´ um sítio denominado attC, ou como era chamado anteriormente, elemento 59 

bases. Esta região funciona como sítios de reconhecimento para a integrase sitio-especifica 40, 

42,44.  

 Nos Integrons de classe 1, podem conter genes que garantem resistência a 

diversas classes de antimicrobianos, como todos os Beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, 

cloranfenicol, trimetoprima, estreptotricina, rifampina e anti-sépticos da família de compostos 

de amônio quaternário. Além disso, já foi estabelecido relação entre cepas de Salmonella 

multirresistente e a presença deste Integron45,46.  

Os Integrons de classe 1, podem estar presente em elementos móveis, como 

plasmídeos, podendo dessa maneira, serem transferidos entre bactérias, inclusive de espécies 

diferentes, o que do ponto de vista de resistência aos antibióticos é um fator preocupante46. 

 

2.4. Importância do pescado no Brasil e no mundo 

Como preocupação crescente da população em geral, a busca por alimentos 

saúdavéis e rico em nutrientes, tem se tornado fator primordial no que tange padrões de uma 

vida mais saudavél e nesse sentindo o pescado é uma matriz alimentar de grande procura, uma 

vez que possui em sua composição importantes elementos nutritivos, vitaminas A e D, cálcio, 
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ômega-3 e fósforo, baixa quantidade e considerável qualidade dos lipídios, além da presença 

de proteínas de elevado valor biológico47. 

Consequentemente, o consumo de pescado vem aumentando gradativamente. De 

acordo com a FAO48, até o ano de 2030, espera-se que o consumo total de pescado aumente 

em todas as regiões e sub-regiões, com um forte crescimento projetado na América Latina (+ 

33%), África (+37%), Oceania (+28%) e Ásia (+20%). 

Na América Latina, estima-se que 3,8 milhões de pessoas dependem diretamente 

da aquicultura para sua sobrevivência, e que só na amazonia brasileira, as famílias obtenham 

30% da renda familiar com a pesca48. 

O Brasil é um país com grande capacidade de produção de pescado e outros 

produtos da aquicultura, já que possui um litoral com extensão de 7.367 km, banhado a leste 

pelo oceano Atlântico, e extensa bacia hidrográfica se comparado a outros países do mundo49. 

Diante da potencial expansão da capacidade de produção do pescado, e 

importância dessa matriz alimentar do ponto de vista econômico e de saúde, a produção de 

alimentos com fatores mínimos de segurança tornam-se de fundamental importância. 

O pescado pode ser contaminado uma grande variedade  de microrganismos, 

através principalmente, pelo contato direto dos peixes com água de baixa qualidade 

microbiológica. O pescado vivo, por sua vez, apresenta contaminação bacteriana 

principalmente na pele, brânquias e escamas, passando aos demais tecidos após a morte do 

animal. Desta forma, as práticas de manejo no ambiente de criação e processamento são 

importantes fatores de risco que podem resultar no desenvolvimento e manutenção  dos 

patógenos, presentes no próprio pescado ou provenientes do ambiente50. 
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CAPITULO 2 

ISOLAMENTO CONVENCIONAL, SOROTIPIFICAÇÃO, PERFIL DE 

SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS, Integron DE CLASSE 1 E 

gyrA  EM Salmonella sp. ISOLADOS EM PESCADO. 

 
RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho, realizar o isolamento de Salmonella enterica de amostras de 

pescados oriundos de criadouro localizados nos estados de Goiás e Tocantins obtidas entre os 

anos de 2015 e 2017, por metodologia convencional e identificar os sorovares. Realizar 

verificação do perfil de suscetibilidade de Salmonella enterica. para Ácido nalidixico (30μg), 

ampicilina (10mg), cefotaxima (30μg),, ceftriaxona(30μg), ciprofloxacina(5μg) e sulfametazol 

trimetropim (5μg),   utilizados tanto na medicina humana quanto veterinária, identificar a 

presença de isolados com perfis de multirresistência à antibióticos, detectar a presença do 

Integron de classe 1 e analisar a associação entre a presença do Integron de classe 1 e a 

resistência antimicrobiana dos sorovares de Salmonella enterica, e detecção do gene gyrA dos 

isolados oriundos de pescado. Isolados entre os anos de 2015 e 2017, foram obtidos de 

bacterioteca, mantida pelo CPA/EVZ/UFG. Foram avaliados 41 isolados de Salmonella 

enterica, oriundos de pescado e distribuídos entre esses, foram definidos dez tipos de 

sorovares. A maior frequência de resistência foi obervada para ácido nalidíxico, 50% (21/42), 

seguido por cefotaxima e ampicilina, com 35,7% cada (15/42), ceftriaxona 28,7% (12/42), 

sulfametazol trimetropim  21,4% (9/42), e ciprofloxacino 14,2% (6/42). Foram identificados 

17 perfis de resistência à antimicrobianos e 50% (21/42) dos isolados apresentaram 

multirresistência. O Integron de Classe 1 foi detectado em 69% (29/42) dos isolados. Apesar 

de número considerável de detecções, a presença do Integron de classe 1 não está diretamente 

associado com os níveis de resistência à antimicrobianos. O gene gyrA, foi observado em 32 

(78%) dos isolados. 

 

Palavras-chave: Microrganismos, Genotípico, Multirresistência, Alimento, Resistência. 

 

 

CONVENTIONAL ISOLATION, SOROTYPING, PROFILE OF SUSCEPTIBILITY TO 

ANTIMICROBIALS, CLASS 1 INTEGRON AND gyr A IN Salmonella sp. ISOLATED IN 

FISH. 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to isolate Salmonella enterica from fish samples from farms 

located in Goiás and Tocantins states obtained between 2015 and 2017 by conventional 

methodology and to identify the serovars. Carry out verification of the susceptibility profile of 

Salmonella enterica. (30 μg), ceftriaxone (30 μg), ciprofloxacin (5 μg) and trimethoprim 

sulfamethozol (5 μg), both in human and veterinary medicine, to identify the presence of 

isolates with to detect the presence of Integron of class 1 and to analyze the association 

between the presence of Integron of class 1 and the antimicrobial resistance of serovars of 

Salmonella enterica and detection of the gene gyrA of the isolates from fish. Isolated between 

the years of 2015 and 2017, were obtained from bacterioteca, maintained by CPA / EVZ / 

UFG. Thirty-one isolates of Salmonella enterica from fish and distributed among these were 

defined ten types of serovars. The highest frequency of resistance was observed for nalidixic 

acid, 50% (21/42), followed by cefotaxime and ampicillin, with 35.7% each (15/42), 

ceftriaxone 28.7% (12/42), trimethoprim sulfametazole 21.4% (9/42), and ciprofloxacin 

14.2% (6/42). Seventeen antimicrobial resistance profiles were identified and 50% (21/42) of 
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the isolates presented multiresistance. Integron Class 1 was detected in 69% (29/42) of the 

isolates. Despite the considerable number of detections, the presence of Integron class 1 is not 

directly associated with antimicrobial resistance levels. The gyrA gene was observed in 32 

(78%) of the isolates. 

 

Keywords: Microorganisms, Genotypic, Multiresistance, Food, Resistance. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar da maioria dos casos de salmonelose serem associados ao consumo de 

produtos avícolas, os produtos oriundos da psicultura, também são alimentos veiculadores em 

potencial desse microrganismos, já que em sua composição natural, possui elementos 

essenciais para manutenção e sobrevivência de Salmonella enterica, associado ao agravo de 

que muitos pratos preparados com essa matriz alimentar são consumidos crus, ou seja, não 

sendo submetidos a cocção que poderia ser um fator que contribuísse para a eliminação de 

Salmonella enterica presente no alimento1.  

Segundo dados preliminares do CDC2, para ano de 2017 nos Estados Unidos, a 

incidência de dos casos de salmonelose não sofreu grande variação quando comparada aos 

índices dos anos anteriores, onde entre os anos 2000 e 2015 foram registrados 2150 surtos da 

doença. De acordo com Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por 

Alimentos – VEDTA3 no período entre 2014 e 2017 foram registrados no Brasil 85 surtos de 

doenças veiculadas por alimentos tendo como agente etiológico, Salmonella sp.,acomentendo 

3.433 pessoas.  

Além Salmonella enterica, estar relacionada como agente etiológico de grande 

parte das doenças veiculadas por alimentos, preocupa-se com o fato do número crescente de 

cepas isoladas resistentes a um ou mais agentes antimicrobianos o que consequentemente 

aumenta seu potencial patogenico4. O uso indiscrimado de antibióticos em animais como 

estratégia de produção ou terapêutica, associado à capacidade do patógeno de transmissão de 

genes de virulência entre si e evolução de populações bacterianas resistentes, contribuem 

diretamente para o perfil de resistência mencionado anteriormente 4,5. 

Os testes de suscetibilidade antimicrobiana, aliado à pesquisa da presença de 

genes de resistência desempenham papel fundamental  na orientação terapêutica de casos de 

doenças veiculadas por alimentos e fornecem importantes dados no que tange aspectos de 

vigilância epidemiológica 6. 
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Os genes que garantem à Salmonella enterica um perfil crescente de resistência à 

antimicrobianos, podem estar localizados no DNA cromossomal da bactéria, como em um 

fragmentos de DNA que abrigam de maneira integrada, genes de resistência, sendo esses 

definidos como Integrons, elementos que podem ser detectados em elementos móveis, como 

plasmídeos, podendo dessa maneira, serem transferidos entre bactérias, ou ainda estar 

localizado no DNA cromossomal7. 

O Integron de classe 1 é um complexo de genes localizado na ilha genômica 

cromossomal 1 de Salmonella, que normalmente é um elemento presente em cepas que 

apresentam perfis de multirresistência à antibióticos 8,9. Na região variável do Integron de 

classe 1, se encontram diferentes cassets de genes incluindo os genes aad, dfr, e bla que 

expressam resistência para bases como aminoglicosídeos, trimetoprima e β-lactâmicos 10,11.  

Portanto, o monitoramento contínuo de resistência em sorovares de Salmonella 

enterica isoladas de alimentos torna-se necessário devido às implicações na saúde pública por 

uma potencial disseminação de microorganismos resistentes. 

Pelo exposto, objetivou-se com este trabalho, realizar a pesquisa de Salmonella 

enterica em produtos de pescado, por meio de isolamente convencional, realizar 

caracterização antigênica com consequente determinação de sorovar por meio de 

sorotipificação, verificar o perfil de suscetibilidade de Salmonella enterica isolados em 

pescado para seis antimicrobianos utilizados tanto na medicina humana quanto animal, 

identificar a presença de isolados com perfis de multirresistência, realizar detecção do 

Integron de classe 1 nos isolados e analisar a associação entre a presença deste e a resistência 

antimicrobiana. 
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MATERIAL E METODOS 

 

Isolados  

Os isolados foram obtidos de bacterioteca, mantida pelo CPA/EVZ/UFG. Os 

isolados, oriundos de pescado, foram isolados entres os anos de 2015 e 2017 e mantidos em 

ágar nutriente. Neste estudo foram avaliados 41 isolados, de origem de diferentes criadouros 

do Brasil. 

Após seleção na bacterioteca, os isolados foram ressuspendidos em caldos de 

enriquecimento seletivo e posteriormente isolados em placas, para obtenção de colônias puras 

que foram utilizadas como objeto desse estudo. 

 

Sorotipificação 

 

Com intuito de caracterização antigênica, os isolados que apresentaram os 

resultados de testes convencionais característicos de Salmonella sp. foram semeados em Ágar 

Nutriente (Difco, USA) e enviados para o Laboratório de Enterobactérias da Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz–RJ. 

 

Suscetibilidade a antimicrobianos 

 

Os testes de susceptibilidade antimicrobiana foram realizados pela técnica de 

difusão em disco de acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) diretriz 

M02-A1113. Os isolados repicados em XLT4 (Difco, USA) foram utilizados para realização 

do antibiograma. Uma colônia contida no ágar foi repicada em 5 mL de caldo BHI (Difco, 

USA) e incubada a 37ºC até se obter turvação de acordo com a escala de MacFarland.  

Após turvação, o caldo com a amostra foi semeado em placas de ágar Mueller-

Hinton (Difco, USA), utilizando suabes estéreis. Os discos com antimicrobianos para 

realização do teste de susceptibilidade foram inseridos nas placas e incubados a 37ºC por 18 

horas. Os resultados foram interpretados de acordo com as zonas de inibição estabelecidas 

para Enterobacteriaceae, e os isolados identificados como suscetíveis, intermediários ou 

resistentes de acordo com as diretrizes do M100-S2414. Os seguintes antimicrobianos foram 

avaliados: Ácido nalidixico, ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona, ciprofloxacina e 

sulfametazol trimetropim. Foram caracterizados como isolados multirresistentes os 
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microrganismos que apresentrem resistência a pelo menos duas classes de agentes 

antimicrobianos. 

 

Extração de DNA cromossomal  

Os isolados criopreservados, foram resuspendidos em caldo BHI (Difco, USA), 

onde foram encubados pelo prazo de 24 horas. Após incubação de todos os isolados, foram 

pipetadas alíquotas de 1,5 mL e submetidas à centrifugação 13000 rpm por 30s. Em seguida, 

foi realizada a extração do DNA cromossomal, utilizando o kit Wizard® Genomic DNA 

Purification  (Promega®, USA), seguindo o protocolo disponibilizado pelo fabricante. 

O DNA eluido foi armazenado em freezer a -80ºC até o momento da realização da 

PCR em tempo real. 

 

Extração de DNA plasmidial   

Os isolados criopreservados, foram resuspendidos em caldo Luria-Bertani (LB), 

onde foram encubados pelo prazo de 24 horas. Em seguida, foram pipetadas alíquotas de 1,5 

mL e submetidas à centrifugação 13000 rpm por 30s, e descarte do sobrenadante. O 

sedimento celular foi ressuspendido em 600 µL de água deionizada.  

Após a ressuspensão do sedimento celular, foi realizada a extração de DNA 

plasmidial utilizando o kit PureYieldTM Plasmid Miniprep system (Promega®, USA), 

seguindo as recomendações do fabricante.  

Após o processo de extração, foi obtido 30 uL de filtrado, sendo então 

armazenado em freezer a -20ºC, até o momento da realização da PCR em tempo real.  

 

Quantificação do DNA extraído  

As concentrações dos DNAs cromossomais e plasmidiais extraídos foram 

verificadas em nanofotômetro (Nanophotometer® P300, Implen GmbH®, Munique, 

Alemanha), com leitura nos comprimentos de onda 260 e 280 nm.  
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Detecção do gene de resistência e  Integron de classe 1 

A detecção do gyrA e Integron de classe 1  foi realizada por PCR em tempo real. 

Os iniciadores utilizados estão dispostos no Quadro 1. 

Quadro 1 - Sequência de iniciadores utilizados para a reação de PCR em tempo real  

Gene Iniciador Referência 
Localização 

do gene 

gyrA 
Senso - 5’ TGTCCGAGATGGCCTGAAGC 3’ 

Arguello12.  
Antissenso - 5’ TACCGTCATAGTTATCCACG 3’ 

Integron 

de classe 

1 

Senso - 5’ GGCATCCAAGCAGCAAG 3’ 
Lévesque et 

al.13 

Cromossomo  

Plasmídeo Antissenso - 5’ AAGCAGACTTGACCTGA 3’ 

 

Para realização do PCR em tempor real utilizou-se o volume de reação de 20µL, 

contendo 12.5µLde GoTaq® qPCR Master Mix (Promega, USA), 0,2 µL para cada primer 

(1µM concentração), 5,1µL de água sem nuclease e 2µL de DNA da amostra. A reação 

realizada no equipamento Step One Plus – Real Time PCR System (Applied Biosystem, 

USA). Como controle positivo foi utilizado DNA de Salmonella enterica subspécie enterica 

sorovar Typhimurium (ATCC 14028), e como controle negativo foi adicionado água no lugar 

de DNA, tendo sido incluidos em cada reação. Para amplificação do DNA no termociclador 

foram utilizadas quatro etapas: Dois minutos de aquecimento inicial para ativação enzimática 

a 95ºC, 30 segundos para desnaturação a 95ºC, 30 segundos para anelamento a 60ºC e um 

minuto para extensão a 74ºC, as etapas de desnaturação anelamento e extensão foram 

repetidas em um total de 40 ciclos e 15 segundos a 95ºC, um minuto a 60ºC, 15 segundos a 

95ºC para dissociação, obtendo-se a curva de melt da reação de cada amostra. 

 

 

 

Análise estatística 

A existência de associação entre a presença da região variável do Integron de 

classe 1 e a resistência à antibióticos e ao número destes foi determinada pelo teste de Qui-

quadrado de Pearson. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Isolados e sorotipificação 

Das amostras de pescado avaliadas para pesquisa de Salmonella sp., entre os anos 

de 2015 e 2017, foram obtidos por meio de isolamento convencional, 41 isolados, de 

diverentes produtos de pescado (Quadro 2). 

A análise de sororvores obtida, mostra que disperso entre os 41 isolados, estão 

presentes 10 sorovares distindos de Salmonella sp, são eles: Salmonella enterica sorovar 

Gafsa (03 isolados), Salmonella enterica sorovar Typhimurium (06 isolados), Salmonella 

enterica sorovar Anatum (01 isolado), Salmonella enterica sorovar Heidelberg (19 isolados), 

Salmonella enterica subespécie enterica sorovar O:4,5:-:1,2 (03 isolados), Salmonella 

enterica subespécie enterica sorovar O:4,5 (04 isolados), Salmonella enterica subespécie 

entérica rugosa(02 isolados), Salmonella enterica subespécie enterica sorovar O:6,7 (01 

isolado), Salmonella enterica sorovar Tennessee (01 isolado) e Salmonella enterica sorovar 

Agona (01 isolado). A distribuição de sorovares por amostra está abaixo no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Sorovares de Salmonella sp. identificados em isolados 

oriundos de pescado. 

Pescado Sorovar Ano 

Tambaqui  Heidelberg 2015 

Caranha  Gafsa 2015 

Tambaqui  Anatum 2015 

Caranha  O:4,5:-:1,2 2015 

Tambaqui Typhimurium 2015 

Tambaqui  Typhimurium 2015 

Tambaqui  O:4,5:-:1,2 2015 

Píau  Heidelberg 2015 

Pintado  O:4,5:-:1,2 2015 

Tilápia  Rugosa 2015 

Tambaqui  Tennessee 2015 

Tambaqui e Heidelberg 2015 
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Quadro 2- Sorovares de Salmonella sp. identificados em isolados 

oriundos de pescado 

 

Pescado Sorovar Ano 

Tambaqui Heidelberg 2016 

Tambaqui  Heidelberg 2016 

Pescado fresco Heidelberg 2016 

Matrinxã  Heidelberg 
2016 

Tambaqui Heidelberg 
2016 

Matrinxã  Gafsa 
2016 

Caranha Gafsa 2016 

Matrinxã  Agona 2016 

Tambaqui  O: 4,5 2016 

Pacu  Heidelberg 2016 

Tambaqui  Heidelberg 2016 

Banda de Tambaqui Heidelberg 2016 

Caranha  Typhimurium 2016 

Matrinxã  Rugosa 2016 

Pintado  O:4,5 2016 

Tambaqui  Typhimurium 2016 

Tambaqui  Heidelberg 2016 

Tambaqui  Heidelberg 2017 

Matrinxã  Typhimurium 2017 

Tambaqui  Typhimurium 2017 

Tambaqui O:4,5 2017 

Tambaqui  O:4,5 2017 

Tambaqui  Heidelberg 2017 

Pintado  Heidelberg 2017 

Tambaqui  Heidelberg 2017 

Curimba  O:6,7 2017 

Tambaqui  Heidelberg 2017 

Matrinxã  Heidelberg 2017 

Tambaqui  Heidelberg 2017 

 

Por não ser considerado um microrganismo naturalmente isolado em peixes, a 

presença de Salmonella sp. nessa matriz alimentar, é diretamente relacionada à qualidade da 

água dos criadouros já que a microbiota encontrada em pescado reflete diretamente os níveis 

de poluentes dispersos na água a qual são criados, onde quanto mais poluída, maior a 

diversidade de microrganismos potencialmente patogênicos isolados14,15.  

Outros fatores que podem ser atribuídos ao número de isolados encontrados nesse 

estudo podem ser atribuídos à localização das represas utilizadas para criação dos peixes, que 
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pode facilitar o escoamento de águas residuais resultantes de chuvas, e ou práticas higiênicas 

inadequadas como a drenagem de esgoto e de animais para o ambiente de criação16.  

A criação de peixes, associada a outras práticas pecuárias, como a criação de 

bovinos e suínos e utilização de esterco e ou cama de frango, como meio de fertilização dos 

tanques de criação de peixes, são práticas que promovem um aumento siginificativo do 

números de microrganismos indesejáveis na água utilizada. Outro fator agravante é de que nas 

situações descritas anteriormente, o peixe terá contato direto, por meio das guelras com 

grande carga microbiana, que se disseminará rapidamente pelo seu organismos por via 

sanguinea16,17.  

As práticas incorretas de manejo, como superlotação em tanques e dietas 

desequilibradas, são apontadas por diversos autores como elementos de interferência direta 

nos níveis de contaminação por agentes patogênicos em pescado, isso porque são fatores que 

aumentam o nivél de stress dos animais em ambientes de criação, o que estimula quebra da 

homeostase do status imunológico dos animais o que consequentemente, dimui a eficiência da 

contenção do patógeno18. 

Assim como no ambiente de criação, as práticas de manejo do pescado durante 

seu processamento em ambiente industrial, interferem diretamente na qualidade do produto 

final e nos níveis de qualidade microbiológica.  Para evitar contaminações, boa praticas de 

fabricação devem ser adotadas em todas as etapas de processamento, como higiene das 

superfícies de contato direto com os peixes, práticas higiênicas dos colaboradores e utilização 

de água potável e clorada19.    

Quando a adoção de praticas higienes do ambiente de processamento se mostram 

ineficientes, a formação de biofilmes por parte de Salmonella sp. pode ocorrer, o que mantêm 

a bactéria viável nas superfícies de contato industrial, sendo um fômite em potencial de 

processos de contaminação cruzada20,21.  

Quanto à circulação de sovares, Santos22, afirma que esse fator, é influenciado 

diretamente pelo modo de criação do pescado característico de diferentes regiões e que em 

alguns países sorotipos Typhimurium e Enteritidis são os mais prevalentes, o que demonstra 

similaridade com esse estudo, onde o sovorar Typhimurium, foi o de segunda maior 

ocorrência entre os isolados.  

Estudo realizado por Rahimi et al.23, que avaliou a presença de Salmonella sp. em 

pescado fresco no Irã, detectou entre os 19 isolados obtidos, cinco tipos distintos de 

sorovares, sendo eles: Typhimirium, Enteretidis, Typhi, Paratyphi B e Newport. Neste estudo 

foram identificados dez sorovares circulantes, entre os 41 isolados. 
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No Brasil, Duarte et al.19, se propuseram a avaliar dentre outras variavéis, a 

frequência de isolamento de Salmonella sp. em pescado da região nordeste do Brasil, obtendo 

como resultado a presença desse microrganismo em 5% dos isolados. Ao avaliar a pesquisa de 

Salmonella sp. em tilápias de pesqueiros da região metropolitana de São Paulo, Liuson24, 

isolou o microrganismos em 7,8% das amostras avaliadas. 

No ano de 2011, Martins25, não obteve isolados de Salmonella sp. oriundos da 

pesquisa de avaliação dos parâmetros de qualidade de pescado na cidade de São Paulo. 

Resultados negativos para a pesquisa desse mesmo microrganismos também foram obtidos 

por Damasceno26 e Soares et al,27.  
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Suscetibilidade antimicrobiana 

Para as bases de antimicrobianos testadas, os isolados apresentaram maior 

resistência para o ácido nalidíxico, com um índice de 51,2% de resistência, 12,2% de 

resistência intermediária e 39% de isolados sensíveis à essa base. Cefotaxima e ampicilina, 

foram os antibióticos que apresentaram o segundo maior índice de resistência, totalizando 

36,5% de resistência. Ainda para os antibióticos mencionados anteriormente, ambos 

apresentaram mesmo índice de grau de sensibilidade e resistência intermediária, onde 58,5% 

foram sensíveis e 7,3% resistência intermediária.  

Para ceftriaxona, o resultado obtido aponta que 29,2% dos isolados expostos a 

essa base foram resistentes a sua ação antimicrobiana, onde ainda 7,3% demonstraram 

resistência intermediária e 65,8% de sensibilidade. Sulfametoxazol Trimetropim, foi a base de 

antibiótico que apresentou o maior índice de sensibilidade frente aos antibióticos testados, 

totalizando um percentual de 80,4% dos isolados sensíveis à ação antimicrobiana, com 21,9% 

de resistência e nenhum perfil de resistência intermediária. 

Dos antibióticos testados, ciprofloxacino foi a base que apresentou menor índice 

de resistência, totalizando 14,6%. Em contrapartida essa base apresentou o maior índice de 

resistência intermediária, 48,7% e sensibilidade de 39%.  

Os resultados descritos acima, estão dispostos abaixo na Tabela 1. 

Tabela 1 – Suscetibilidade a antimicrobianos de Salmonella enterica 

isolados em produtos de pescado 

Antimicrobianos Sensível Intermediário Resistente 

 

Ácido Nalidixico 16(39,00%) 5(12,2%) 21(51,2%) 

Cefotaxima 24(58,5%) 3(7,3%) 15(36,5%) 

Ampicilina 24(58,5%) 3(7,3%) 15(36,6%) 

Ceftriaxona 27(65,8%) 3(7,3%) 12(29,2%) 

Sulfametoxazol 

Trimetropim 
33(80,4%) - 9(21,9%) 

Ciprofloxacino 16(39%) 20(48,7%) 6(14,6%) 

 

Demonstrando similaridade a este estudo, Broughton and Walker28, demonstraram 

nível de resistência de isolados de Salmonella sp., em pescado, oriundos na cidade de 

Guandong na China, de 40% para o ácido nalidixico, porém diferentemente deste trabalho, 

esta não foi a base de maior nível de resistência encontrada, sendo essas eritromicina e 

ampicilina com 100% de resistência para ambas.  

Estudo que buscou avaliar a presença e o perfil de Salmonella sp. do pescado 

oriundo da costa marroquina, constatou que dentre os isolados, o maior índice de resistência 

foi atribuído à ampicilina (49,1%)29, índice mais elevado do que o presente estudo, onde esta 
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base apresentou o segundo maior nível de resistência juntamente com cefotaxima. Para ácido 

nalidixico Setti et al29, obteve um índice de resistência de 15,7% e para sulfonamida de 3,5%. 

Elhadi et al.30, avaliaram o perfil de suscetibilidade a antimicrobianos em um total 

de 140 isolados de Salmonella, de seis tipos diferentes de peixes de água doce congelados, 

oriundos de cinco países e obteve como resultados, resistência à tetraciclina (90,7%), seguida 

por ampicilina (70%), amoxicilina e ácido clavulânico (45%).  

Ao avaliarmos os níveis de resistência do ciprofloxacino obtidos nesse estudo, 

essa base quando comparada às demais testadas, apresenta menor percentual de isolados 

resistentes. Porém, se considerarmos os níveis intermediários de resistência e o somarmos ao 

percentual de definitivamente resistentes, ciprofloxacino apresentara nível de resistência 

equivalente ao observado para ácido nalidixico, alcançando um índice de 63,3% de 

resistência, enquanto ácido nalidixico teria um percentual de resistência de 62,2%. 

Esses resultados, corroboram com os escontrados por Hakanen et al.31, que 

observaram que, mutação pontual na região determinante da resistência à quinolona (QRDR) 

do gene da topoisomerase gyrA (aminoácidos 67 a 122) em Salmonella geralmente leva 

simultaneamente à resistência ao ácido nalidíxico, uma quinolona de fluoreto estreito não 

fluorado e à diminuição da suscetibilidade à ciprofloxacina. 

Os beta lactâmicos, como ampicilinas e cefalosporinas que incluem, ceftriaxona e 

cefotaxima, são uma das principais opções de tratamento para a salmonelose invasiva, no 

entanto, sua resistência progressiva observada em vários países preocupa as autoridades de 

vigilância em saúde32.  O percentual de isolados de Salmonella sp. resistentes à cefotaxima e 

ceftriaxona, encontrados por McCollister et al33, de aproximadamente 32% para as duas bases, 

demonstram similaridade aos respectivamente, 35,7% e 28,7% de resistência observados 

nesse estudo. 

Ao avaliar a susceptibilidade a antimicrobianos de Salmonella sp. isolados de 

diferentes produtos de origem animal, Zhang et al.34, encontrou valores mais elevados de 

resistência à diferentes bases quando comparado aos observados nesse trabalho. Os valores 

encontrados neste foram, a resistência a ampicilina (84,9%), resistência dos antibióticos 

quinolonas foram todas acima de 50%, incluindo resistência ao ácido nalidíxico (77,3%), 

ciprofloxocina (64,8%). As taxas de resistência às cefalosporinas variaram de 17,6 a 76,7%, 

com altas taxas de resistência à ceftriaxona (76,7%) e cefotaxima (47,2%). 

 

  



26 

 

Dos 41 isolados testados quanto a suscetibilidade às seis bases de antimicrobianos 

descritas no presente estudo, 21 (51,2%) apresentaram perfil de multirresistência, ou seja, se 

mostraram resistentes a duas ou mais bases de antibióticos, sendo que uma delas apresentou 

resistência a todas as bases testadas.  

Os perfis de resistência à anticrobianos levando em consideração os sorovares de 

Salmonella sp. estão dispostos abaixo no Quadro 3.  

Quadro 3 - Perfil de resistência a antimicrobianos de Salmonella 

enterica isolados de pescado. 

Sorovar Bases com perfil de resistência Quantidade de isolados 

Heildelberg 

NAL 2 

AMP 1 

AMP, CIP 1 

SUT, NAL 1 

NAL, AMP 1 

CTX, SUT, NAL 1 

CTX, SUT, CIP 1 

CTX, SUT, NAL, CRO 1 

CTX, SUT, NAL, AMP 1 

CTX, NAL, CRO, AMP 2 

CTX, SUT, NAL, CRO, AMP 1 

CTX, NAL, CRO, AMP, CIP 1 

CTX, SUT, NAL, CRO, AMP, CIP 1 

Typhimurium 

NAL 1 

NAL, CRO 1 

NAL, AMP, CIP 1 

CTX, NAL, CRO, AMP 1 

Enterica 

subsp. enterica 

AMP 1 

CTX, NAL, CRO 1 

CTX, NAL, AMP 1 

CTX, SUT, NAL, CRO 1 

CTX, NAL, CRO, AMP, CIP 1 

Gafsa 
CTX, CRO 1 

NAL, CIP 1 

Agona CTX, SUT, NAL, CRO, AMP 1 

 

Ainda para o perfil de suscetibilidade, 12 (29,2%) dos 41 isolados isolados, 

apresentaram perfil de 100% de sensibilidade às bases testadas. Os sorovares de Salmonella 

entetica, que apresentaram essa característica, estão dispostos abaixo no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Sorovares de  Salmonella enterica oriundos de pescado com 

perfil de sensibilidade total às bases testadas. 

Sorovar Quantidade de isolados 

Heildelberg 4 

Typhimurium 3 

Enterica 

subsp. enterica 
2 

Gafsa 1 

Anatum 1 

Tennessee 1 

 

Para o sorovar Heidelberg, foram determinados Foram identificados 13 

perfis de resistência a antimicrobianas, sendo que dos 19 isolados pertencentes a esse 

sorovar, 15 ou 78,9%, apresentaram resistência ao menos para uma base de 

antimicrobiano. Os isolados pertencentes aos sorovares Typhimurium e entérica subsp 

entérica, apresentaram respectivamente 83,3% e 50% de isolados resistentes a pelo 

menos uma base de antibiótico. Do sorovar Agona, dois isolados ou 66,6% 

apresentaram resistência a duas bases de antimicrobiano e um isolado 100% sensível a 

todas as bases testadas. O único isolado pertencente ao sorovar Agona, apresentou 

perfil de resistência para cinco das seis bases testadas.  

Os sorovares Anatum e Tennessee, foram identificados em um isolado 

cada, e ambos apresentaram 100% de sensibilidade frente aos antibióticos testados. Os 

sorovares Heildelberg, Typhimurium, Enterica subsp. enterica e Gafsa, também 

apresentaram dentre seus isolados, aqueles que resultaram em perfil de sensibilidade total às 

bases avaliadas.  

A presença de isolados de Salmonella sp. multirresistentes, é um fator de 

preocupação mundial, já que apresenta índices crescentes de prevalência de cepas circulantes 

com essa característica à, oriundos de diferentes matrizes alimentares e de diversos países, o 

que é considerado um fator potencial de risco para o status de saúde publica e eficiência de 

tratamentos que exigem intervenção medicamentosa35. 

No estudo publicado por Abakp et al.36, por meio de avaliação do perfil de 

susceptibilidade a antimicrobianos de Salmonella sp. isolados de produtos frescos,  observou 

que 100% dos isolados apresentaram perfis de multirresistência e que esse fato demonstra 

relação direta de atenuação da virulência, quando comparadas a outros isolados que não 

apresentam perfil de multirresistência. 

Ao avaliar a prevalência e susceptibilidade a antimicrobianos de Salmonella sp., 

isolados de prescado congelados do comércio varejista arábe, Elhadi37, além de níveis 
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relevantes de resistência para as bases de antimicrobianos testadas, relatou um nível de 

multirresistência de 45%,  similar ao percentual de isolados multirresistentes desse estudo. 

No Brasil, Almeida et al.38, de 90 linhagens de Salmonella sp. isolados de 

amostras clínicas e alimentos, 58,8% apresentaram resistência ao menos duas bases de 

antibióticos,  enquanto que no estudo de Lopes et al.7 relataram que 60% dos isolados de 

Salmonella enterica apresentaram multirresistência, o que também se assemelha aos 

perfis determinados por este estudo.  

Os resultados encontrados nesse estudo, aliado a pesquisas já publicadas, 

confirmam o fato da crescente resistência de Salmonella sp. frente à agentes antimicrobianos 

adicionados à diversidade de perfis de multirresistência constantemente relatados. 

Independente do sorovar, que posusi variabilidade de circulação de acordo com a região 

avaliada, é eminente o risco a saúde pública representando por esse patógeno. 

Estudos como esse, fomentam dados de vigilância epidemiológica e saúde no 

Brasil, o qual quando comparado a sistemas de vigilância de outros países, ainda é composto 

de dados que não condizem com a realidade, principalmente por casos subnotificados e 

processos de investigação epidemiológicas que não são concluídos. 

 

Detecção Integron de classe 1 

Dos 41 isolados de Salmonella enterica avaliados, a região conservada do 

Integron de Classe 1 foi detectada em 28 isolados ou 68,3%, sendo que todas as 

detecções foram observadas no DNA plasmidial. O DNA cromossomal dos isolados 

deste estudo, também foram submetidos a pesquisa da presença do Integron de classe 

1, porém esse não se mostrou presente em nenhuma das amostras. 

Estratificando os resultados da presença do Integron de classe 1 de acordo 

com os sorovares obtem-se os resultados mostrados abaixo na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Frequência da região conservada do Integron de Classe 1 em 

Salmonella enterica. isolados em pescado, segundo sorovares 

Sorovares  Nº de isolados Positivos para região 

conservada do 

Integron de classe 1 

% de positivos para a 

região conservada do 

Integron de Classe 1 

Heidelberg  18 14 77,7 

Typhimurium 7 5 71,42 

Enterica subsp entérica 

O:4,5 

4 3 75 

Enterica subsp entérica 

O:4,5:-:1,2 

3 2 66,6 

Gafsa 3 1 33,33 

Enterica subsp entérica 

(rugosa) 

2 2 100 

Agona 1 1 100 

Enterica subsp entérica 

O:6,7 

1 1 100 

Anatum 1 0 0 

Tennessee 1 0 0 

    

 

Dentre os isolados de Salmonella enterica, oriundos de pescado deste 

estudo, a presença Integron de classe 1 não ocorreu somente em  Salmonella enterica 

sorovar Anatum e Salmonella enterica sorovar Tennessee, que possuíam um isolado 

cada, dentre as 41 amostras. Vale ressaltar que os isolados referente a esses sorovares, 

resultaram ao teste de suscetibilidade a antimicrobianos, 100% de sensibilidade frente 

às seis bases testadas nesse estudo. (Quadro 2). 

Os sorovares que apresentaram maior frequência de detecção do Integron 

de claase 1, são respectivamente Salmonella enterica subespécie enterica sorovar 

rugosa, Salmonella enterica subespécie enterica sorovar O:6,7, Salmonella enterica 

sorovar Agona, Salmonella enterica sorovar Heidelberg, Salmonella enterica 

subespécie enterica sorovar O:4,5, Salmonella enterica sorovar Typhimurium, 

Salmonella enterica subespécie enterica sorovar O:4,5:-:1,2 e Salmonella enterica 

sorovar Gafsa. (Tabela 2).  

Quando avaliado o perfil de suscetibilidade a antimicrobianos, dentre os 

21 isolados que apresentaram perfil de multirresistência, em 14 deles ou em 66,6%, 

ocorreu a detecção de Integron de classe 1 em DNA plasmidial. 

Os plasmídeos são elementos genéticos movéis, que carreiam genes que 

expressam principalmente fatores de resistência para antibióticos, como Integrons que 

em sua região variável agreva conjuntos de genes de resistência39. Os plasmídeos que 
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possuem Integrons de classe 1, como componente genético, frequentemente, 

apresentam perfil de multirresistência à antimicrobianos40. 

Estudo de Arguello et al.41, que avaliou, dentre outras variavéis, a presença 

de Integron de classe 1 em isolados de Salmonella sp. oriundos de suínos, 

identificaram a sequencia em 77,4% dos isolados avaliados. Elevadas taxas, também 

foram determinadas por Ahmed et al.42 (80%) em Salmonella enterica sorovar 

Typhimurium isolada de carne de frango e humanos no Egito, por por Shu et al.43 em 

isolados de Salmonella em humanos e animais em Taiwan (83,6%) e por Lindstedt et 

al.44, que ao analisarem isolados de Salmonella enterica sorovar Typhimurium de 

amostras clínicas na Noruega, tiveram como resultado a presença do Integron de 

classe 1 em 97% dos isolados. 

No Brasil, a determinação da presença do Integron de classe 1 em 

Salmonella enterica, também apresentaram resultados significativos em pesquisas 

como a de Ribeiro et al.45, que detectaram a presença deste elemento em 45% dos 

isolados de Salmonella enterica, recuperada de alimentos e de Oliveira46, que 

determinou a presença do Integron de classe 1, em 63,23% dos isolados de Salmonella 

enterica de origem avícola. 

A presença de Integron de classe 1 no DNA cromossômico e/ou plasmidial 

de uma bactéria, é considerada por muitos pesquisadores um fator de influência direta 

na determinação de perfis de multirresitência frente a base de antimicrobianos, uma 

que que possui integrado em sua região variável, diferentes genes de resistência47,48. 

Nesta pesquisa, a presença do Integron de classe 1 esteve associado 

somente à resistência dos isolados para ceftriaxona. Para os demais antimicrobianos 

avaliados, não houve associação (p <0,05) (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Isolados de Salmonella enterica resistentes a antimicrobianos carreando 

Integron de classe 1 

Agentes  

antimicrobianos 

Nº (%) de isolados 

resistentes aos 

antimicrobianos 

(n=64) 

Nº (%) de isolados resistentes a 

antimicrobianos carregando a região 

variável do Integron de Class 1 

(n=29) 

Ácido Nalidíxico 21 (32,81)A 10 (34,48)A 

Ampicilina 15 (23,43)A 10 (34,48)A 

Cefotaxima 15 (23,43) A 11 (47,82) A 

Ceftriaxona 12 (18,75) A 12 (41,37) B 

Sulfametoxazol 

Trimetropim 

9 (14,06) A 6 (20,68) A 

Ciprofloxacino  6 (9,37)A 3 (10,34)A 

Letras diferentes na mesma linha indica que houve associação entre a presença do 

Integron de classe 1 e resistência antimicrobiana (p<0,05). 

 

Em oposição ao resultado encontrado nesse estudo, onde a presença do 

Integron de classe 1 teve relação direta com o perfil de resistência determinado para 

apenas uma, das seis bases avaliadas, estudos como o de Lu et al.49, determinaram 

frequência crescente da taxa de resistência a múltiplas drogas em Salmonella em razão 

do aumento da prevalência de genes do Integron de classe 1 nos isolados. 

Em concordância ao estudo de Lu et al.49, a presença do Integron de classe 

1, foi também considerado na pesquisa de Eguale et al.50 um fator de influencia direta 

ao perfil de multirresistência observado em isolados de Salmonella enterica isolados 

de animais e humanos na Etiópia. 

Resultados similares ao obtido neste trabalho, de baixa associação entre a 

presença de Integron de classe 1 e o perfil de resistência observado, ocorreram nas 

pesquisas de Srisanga et al.51, que avaliaram, o perfil genotípico e fenotípico de 

Salmonella enterica de origem canina e felina, e na pesquisa de Oliveira47 que avaliou 

suscetibilidade a antimicrobianos e genes de virulência em Salmonella enterica de 

origem avícola. 

Apesar de reconhecidamente desempenhar importante papel nos perfis de 

resistência, observados em isolados de Salmonella sp., o Integron de classe 1 não é o 

único elemento genético capaz de influenciar tal característica. Outros elementos 

genéticos como transposon e plasmídeos, possuem a capacidade de carrearem genes 

que confiram ao microrganismo perfis de resistência e/ou multirresistência52,53, 

podendo essa ser uma hipótese para a baixa associação encontrada entre os perfis de 

resistência e a presença do Integron de classe 1 neste estudo. 
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Detecção do gene de resistência gyrA  

Dos 41 isolados de Salmonella enterica avaliados, o gene gyrA foi 

detectada em 32 isolados ou 78%. Estratificando os resultados da presença do Integron 

de classe 1 de acordo com os sorovares obtem-se os resultados mostrados abaixo na 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Frequência de detecção do gene gyrA em Salmonella enterica 

isolados em pescado, segundo sorovares 

Sorovares  Nº de isolados Positivos para gene 

gyrA 

% de positivos para 

gene gyrA 

Heidelberg  18 15 83,3 

Typhimurium 7 4 57,4 

Enterica subsp entérica 

O:4,5 

4 3 75 

Enterica subsp entérica 

O:4,5:-:1,2 

3 2 66,6 

Gafsa 3 1 33,33 

Enterica subsp entérica 

(rugosa) 

2 2 100 

Agona 1 1 100 

Enterica subsp entérica 

O:6,7 

1 1 100 

Anatum 1 1 100 

Tennessee 1 0 0 

    

  

Dentre os isolados de Salmonella enterica, deste estudo, a presença do 

gene gryA não ocorreu somente em Salmonella enterica sorovar Tennessee, que 

possuíam um único isolado, dentre as 41 amostras. Vale ressaltar que o isolados 

referente a esse sorovar, apresentou perfil de 100% de sensibilidade frente às seis 

bases testadas nesse estudo. (Tabela 4). 

Os sorovares que apresentaram maior frequência de detecção do gene 

gryA, são respectivamente Salmonella enterica subespécie enterica sorovar rugosa, 

Salmonella enterica subespécie enterica sorovar O:6,7, Salmonella enterica sorovar 

Agona, Salmonella enterica sorovar Anatum, Salmonella enterica sorovar Heidelberg, 

Salmonella enterica subespécie enterica sorovar O:4,5, Salmonella enterica 

subespécie enterica sorovar O:4,5:-:1,2, Salmonella enterica sorovar Typhimurium e 

Salmonella enterica sorovar Gafsa. (Tabela 4).  

Estudos apontam que, isolados que possuem o gene gyrA, tendem a 

possuir perfil de resistência significativo a fluorquinolonas, como ácido nalidixíco e 
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ciprofloxacino54, bases essas que tiveram seu desempenho testado frente aos isolados 

de Salmonella enterica. 

Na tabela abaixo (Tabela 5), foi estabelecido paralelo entre o número de 

isolados que apresentaram perfis de resistência (resistência somados à resistência 

intermediaria), com a detecção do gene gyrA. 

Tabela 5 - Frequência de detecção do gene gyrA comparado à resistência a 

fluorquinolonas 

Antimicrobianos Resistência Presença gyrA 

Ácido Nalidixico 26(63,4%) 18(69,2%) 

Ciprofloxacino 26(63,3%) 17(65,3%) 

 

Quando avaliamos a presença do gene gyrA em Salmonella enterica que 

demonstraram perfil de resistência e/ou resistência intermediária para ácido nalidíxico, 

constatou-se a presença do gene em 18 isolados (69,2%) e para os que apresentaram 

resitência ao ciprofloxacino o gene esteve presente em 17 dos isolados (65,3%). 

Em estudo realizado por Neupane et al.55, foi determinado que a 

susceptibilidade reduzida ao ciprofloxacino de isolados de Salmonella enterica 

sorovar Paratyphi A, foi associada a presença de mutação no gene gyrA, assim como 

no estudo conduzido por Chiou et al.56, que concluíram que a a presença do gene 

avaliado, aumenta a capacidade de resistência dos isolados frente à ácido nalidíxico e 

ciprofloxacino por resultar em aumento de atividade de bomba de efluxo. 

Ao avaliar a etiologia da progressão de perfil de resistência de Salmonella 

sp. frente ao ácido nalidixico, em um intervalo de nove anos, Stevenson et al57, 

atribuíram como causa, o aumento da circulação nos Estados Unidos, de isolados que 

carreavam genes gyrA.  

Um dos principais fatores apontados pro Shang et al.58, para os crescentes 

percentuais de isolados de Salmonella enterica resistentes, como no seu estudo onde a 

prevalência de isolados resistentes ao ácido nalidixico de 97,6%, é o manejo incorreto 

do uso de antimicrobianos no ambiente de criação dos animais, que propicia por 

pressão seletiva a permanência da circulação de isolados com genes mutagênicos. 

Ao compararmos as altas resistesncias encontradas neste estudo dos 

isolados frente ao ácido nalidíxico e ciprofloxacino, e presença do gene gyrA nos 

isolados com esse perfil, percebe-se similaridade com grande parte dos estudos 

publicados, que de modo geral relacionam diretamente a presença de gyrA com a 

diminuição da susceptibilidade à essas bases. 
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CONCLUSÃO 

 

 Salmonella enterica apresentou considerável resistência aos antimicrobianos 

avaliados, principalmente quando considerados também os perfis de resistência 

intermediária, tendo o ácido nalidíxico apresentado maior número de isolados 

resistentes.  

 Foi observado a presença de isolados multirresistentes a antimicrobianos. 

 A região variável do Integron de classe 1 foi detectada nos sorovares de 

Salmonella enterica analisados em DNA plasmidial.  

 Houve associação entre a presença do Integron de classe 1 e a resistência 

antimicrobiana apenas para a ceftriaxona. Para as outras bases testadas, não houve 

associação comprovada, assim como para a presença de isolados multirresistentes.  

 O gene gyrA foi detectado nos sorovares de Salmonella enterica, 

principalmente nos isolados que apresentaram perfis de resistência para ácido 

nalidíxico e ceftriaxona. 
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CAPÍTULO 3 

 

DETECÇÃO DE GENES DE VIRULÊNCIA EM Salmonella sp. 

ISOLADOS EM PESCADO 

 
RESUMO 

 

Neste estudo, propôs-se a avaliação da presença dos genes de virulência invA, 

hilA, hilD, lpfA e spvR nas cepas de Salmonella enterica isolados de pescado. O gene de 

virulência invA foi identificado em 100% (42/42), spvR em 71,42% (30/42), hilD em 23,8% 

(10/42) e hilA em 21,42% (9/42) e lpfA em 19,04% (8/42) dos sorovares identificados de 

Salmonella enterica.  Foram identificados nove perfis de virulência (A, B, C, D, E, F, G, H e 

I). Ao todo, 50 % dos isolados se agruparam no perfil H, que possui como característica a 

ocorrência de dois genes de virulência simultaneamente.  

 

Palavras-chave: invA, hilA, hilD, lpfA, spvR 

 

DETECTION OF VIRULENCE GENES IN Salmonella sp. ISOLATED IN FISH 

 

ABSTRACT 

 

In this study, we evaluated the presence of virulence genes invA, hilA, hilD, lpfA and spvR in 

strains of Salmonella enterica isolated from fish. The invA virulence gene was identified in 

100% (42/42), spvR in 71.42% (30/42), hilD in 23.8% (10/42) and hilA in 21.42% (9/42 ) and 

lpfA in 19.04% (8/42) of identified serovars of Salmonella enterica. Nine virulence profiles 

(A, B, C, D, E, F, G, H and I) were identified. In all, 50% of the isolates were grouped in the 

H profile, which has as a characteristic the occurrence of two virulence genes simultaneously. 

 

Keywords: invA, hilA, hilD, lpfA, spvR 

 

INTRODUÇÃO 

 

Salmonella enterica é o microrganismo patogênico com maior incidência na 

etiologia de doenças veiculadas por alimentos (DVA’s), já que quando comparada a outras 

DVA’s, a salmonelose é a doença alimentar que afeta o maior número de pessoas, 

ocasionando em alguns casos agravos e sequelas, além de prejuízos diretos para economia e 

saúde pública 1.  

O fato de Salmonella enterica, estar envolvida diretamente à maioria dos casos de 

DVA’s, deve-se principalmente à capacidade de adesão e invasão da célula hospedeira, assim 

como de sua capacidade de colonização, multiplicação e sobrevivência intracelular, 

mecanismos esses que estão associados ao genes de virulência presentes nesse 

mircrorganismo 2,3. 
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Os genes de virulência podem estar localizados em diferentes elementos genéticos 

de Salmonella sp. como nas ilhas de patogenicidade (SPI), distribuídas no DNA 

cromossômico do microrganismos e ainda podem estar alocados em elementos genéticos 

móveis, como os plasmídeos 2,4,5. 

Das diversas ilhas de patogenicidade que podem estar dispostas no genoma 

bacteriano, destacam-se as ilhas de patogenicidade do tipo 1 (SPI-1) e ilha de patogenicidade 

tipo 2 (SPI-2), onde na SPI-1, estão os genes que expressam fatores que contribuem 

diretamente para a capacidade de invasiva da bactéria, como o sistema de secreção do tipo III 

(TTSS) e na SPI-2, os genes que permitem ao microrganimos a sobrevivência e multiplicação 

no ambiente intracelular da célula hospedeira 4,6,7. 

Na SPI-1, está localizado o invA, gene esse presente, em um operon, 

invABCDEFGH que atua na produção de proteínas, como o TTSS, envolvidas na etapa de 

invasão celular pelo mocrorganismo, elemento essencial para viabilidade da bactéria no 

organismo hospedeiro e desenvolvimento do processso patogênico decorrente da salmonelose. 

O gene invA está presente na região conservada do genoma de Salmonella enterica, tanto que 

sua presença é utilizada como elemento para identificação de gênero bacteriano 8. 

Assim como o invA, os genes hilA e hilD, também localizados na SPI-1, 

contribuem para a capacidade invasiva de Salmonella sp., atuando na formação de TTSS e 

codoficação de um regulador transcricional da família Omp/ToxR que ativamos genes de 

invasão, onde sua expressão são reguladas por condições ambientais como fase de 

crescimento, pH, tensão de oxigênio e osmolaridade 9. 

Os plasmídeos, são moléculas de DNA de fita dupla circulares, que possuem 

replicação independente do DNA cromossômico, sendo esses elementos móveis, capazes de 

serem compartilhados entre microrganismos. Nos plasmídeos podem ser identificados genes 

ou operons, que são capazes de determinar fatores de virulência ao microrganismo, como o 

operon spv RABCD localizado em uma região altamente conservada do plasmídeo, que 

possui como principal gene o spvR que quando expresso garante a Salmonella enterica a 

capacidade de multiplicação na célula hospedeira e no endotélio intestinal, o que resulta 

diretamente em agravo no quadro de enterite causada pelo patógeno 10,11. 

Os fatores de virulência, que quando expressos permitem à Salmonella enterica 

invadir a célula hospedeira são de extrema importância para que o patógeno consiga se 

replicar e se disseminar pelo organismos hospedeiro, porém primariamente é necessário que 

esse microrganismos possua a capacidade de aderência à célula hospedeira, sendo essa 

capacidade atribuída à presença de adesinas, dentre elas as fímbrias, codificadas pelo operon 
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lpf ABCDE. A presença de fímbrias, permite que Salmonella enterica se adira às placas de 

Peyer no intestino delgado, onde estão localizadas as células M, alvos principais do 

microrganismos que facilitará sua disseminação sistêmica pelo organismo do hospedeiro 12,13. 

O operon lpfABCDE também são capazes de expressar fatores que permitem aos 

microrganismos a formação de biofilmes que age diretamente na manutenção da viabilidade 

do patógeno no ambiente e ainda como mecanismo indireto na resisteência a antimicrobianos, 

já que confere proteção à bactéria, dificultando a ação das bases sobre o patógeno14.  

Este trabalho teve o objetivo de identificar a presença dos genes invA, hilA , hilD, 

lpfA e spvR, obtendo assim perfil de virulência e potencial de patogenicidade dos isolados de 

Salmonella enterica, provenientes de pescado. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Isolados  

Os isolados foram obtidos de bacterioteca, mantida pelo CPA/EVZ/UFG. Os 

isolados, oriundos de pescado, foram isolados entres os anos de 2015 e 2017 e mantidos em 

ágar nutriente. Neste estudo foram avaliados 41 isolados, de origem de diferentes criadouros 

do Brasil. 

Após seleção na bacterioteca, os isolados foram ressuspendidos em caldos de 

enriquecimento seletivo e posteriormente isolados em placas, para obtenção de colônias puras 

que foram utilizadas como objeto desse estudo. 

 

Sorotipificação 

 

Com intuito de caracterização antigênica, os isolados que apresentaram os 

resultados de testes convencionais característicos de Salmonella sp. foram semeados em Ágar 

Nutriente (Difco, USA) e enviados para o Laboratório de Enterobactérias da Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz–RJ. 

 

Extração de DNA cromossomal  

Os isolados criopreservados, foram resuspendidos em caldo BHI (Difco, USA), 

onde foram encubados pelo prazo de 24 horas. Após incubação de todos os isolados, foram 

pipetadas alíquotas de 1,5 mL e submetidas à centrifugação 13000 rpm por 30s. Em seguida, 

foi realizada a extração do DNA cromossomal, utilizando o kit Wizard® Genomic DNA 

Purification  (Promega®, USA), seguindo o protocolo disponibilizado pelo fabricante. 

O DNA eluido foi armazenado em freezer a -80ºC até o momento da realização da 

PCR em tempo real. 

 

Extração de DNA plasmidial   

Os isolados criopreservados, foram resuspendidos em caldo Luria-Bertani (LB), 

onde foram encubados pelo prazo de 24 horas. Em seguida, foram pipetadas alíquotas de 1,5 

mL e submetidas à centrifugação 13000 rpm por 30s, e descarte do sobrenadante. O 

sedimento celular foi ressuspendido em 600 µL de água deionizada.  
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Após a ressuspensão do sedimento celular, foi realizada a extração de DNA 

plasmidial utilizando o kit PureYieldTM Plasmid Miniprep system (Promega®, USA), 

seguindo as recomendações do fabricante.  

Após o processo de extração, foi obtido 30 uL de filtrado, sendo então 

armazenado em freezer a -20ºC, até o momento da realização da PCR em tempo real.  

 

Quantificação do DNA extraído  

As concentrações dos DNAs cromossomais e plasmidiais extraídos foram 

verificadas em nanofotômetro (Nanophotometer® P300, Implen GmbH®, Munique, 

Alemanha), com leitura nos comprimentos de onda 260 e 280 nm.  

 

 

Detecção de genes de virulência 

As detecções dos genes invA, hilA , hilD, lpfA e spvR foram realizada por PCR 

em tempo real. Os iniciadores utilizados estão dispostos no Quadro 1.  

Quadro 1 - Sequência de iniciadores utilizados para a reação de PCR em tempo real  

Gene Iniciador Referência 
Localização 

do gene 

invA 
Senso - 5’ GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA 3’ 

Rahn et al.16 Cromossomo 
Antissenso - 5’ TCATCGCACCGTCAAAGGAAC 3’ 

hilA 
Senso - 5’ CATGGCTGGTCAGTTGGAG3’ 

Yang et al.17 Cromossomo 
Antissenso - 5’ CGTAATTCATCGCCTAAAGC3’ 

hilD 
Senso - 5’ ACTGCAGATACCGACGCAAC3’ 

Yang et al.17 Cromossomo 
Antissenso - 5’ CTTCTGGCAGGAAAGTCAGG3’ 

lpfA 
Senso - 5’ AGCCAACGTAGTGGTGGATT 3’ 

Oliveira18 Cromossomo 
Antissenso - 5’ AGACGATGCGACACTGGTTT 3’ 

spvR 
Senso - 5’ GCCGTGAATACAGGTGTTGC 3’ 

Oliveira18 Plasmídeo 
Antissenso - 5’ TCTGTCGGGCTCTGGGATTA 3’ 

 

Para realização do PCR em tempor real utilizou-se o volume de reação de 20µL, 

contendo 12.5µLde GoTaq® qPCR Master Mix (Promega, USA), 0,2 µL para cada primer 

(1µM concentração), 5,1µL de água sem nuclease e 2µL de DNA da amostra. A reação 

realizada no equipamento Step One Plus – Real Time PCR System (Applied Biosystem, 

USA). Como controle positivo foi utilizado DNA de Salmonella enterica subspécie enterica 

sorovar Typhimurium (ATCC 14028), e como controle negativo foi adicionado água no lugar 

de DNA, tendo sido incluidos em cada reação. Para amplificação do DNA no termociclador 

foram utilizadas quatro etapas: Dois minutos de aquecimento inicial para ativação enzimática 

a 95ºC, 30 segundos para desnaturação a 95ºC, 30 segundos para anelamento a 60ºC e um 



45 

 

minuto para extensão a 74ºC, as etapas de desnaturação anelamento e extensão foram 

repetidas em um total de 40 ciclos e 15 segundos a 95ºC, um minuto a 60ºC, 15 segundos a 

95ºC para dissociação, obtendo-se a curva de melt da reação de cada amostra. 

 

Perfis de virulência 

Os resultados da detecção dos genes de virulência forma analisados, e o perfis de 

virulência foram construídos por meio de análise combinatória usando “1” para presença e "0" 

para ausência de genes.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os isolados de Salmonella enterica avaliados, resultaram em nove perfis de 

virulência. O perfil H contém a miaor parte dos isolados 51,2% (21/41), seguido do perfil I 

com 19,5% (8/41). Os sorovares que apresentam maior variabilidade de perfis virulentos, são 

Salmonella enterica sorovar Heidelberg, com sete perfis de virulência, Salmonella enterica 

sorovar Thyphimurium e Salmonella enterica sorovar Gafsa com três perfis de virulência, 

cada um(Tabela 1).  
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Tabela 1 – Distribuição de genes de Salmonella enterica em perfis de virulência e sua frequência de acordo com 

os sorovares. 

 
 Genes Sorovares (nº de amostras) 

Perfil de 

virulência 

invA, 

hilA, 

hil D 

 lpfA, 

spvR 

Heidelberg 

(19) 

Typhimurium 

(6) 

O:4,5 

(2) 

Gafsa 

(3) 

O:4,5:-:1,2 

(5) 

Anatum 

(1) 

Rugosa 

(2) 

Tennessee 

(1) 

O:6,7 

(1) 

Agona 

(1) 
Total 

A 11111 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 (7,31%) 

B 11110 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 (7,31%) 

C 11101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (2,43%) 

D 11001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 (4,87%) 

E 10111 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 (2,43%) 

F 10110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (2,43%) 

G 

H 

I 

10101 

10001 

10000 

1 

9 

4 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 (2,43%) 

21 (51,2%) 

8 (19,5%) 

Perfil de virulência: 1 para positivo e 0 para negativo 
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A distribuição dos genes de virulência entre os sorovares de Salmonella enterica 

está disposta na Tabela 2. 

Tabela 2 – Frequência de genes de virulência em Salmonella sp. de acordo com os 

sorovares. 

Sorovares (n) 

 Genes 

invA 

(N/n) 

hilA 

(N/n) 

hilD 

(N/n) 

lpfA 

(N/n) 

spvR 

(N/n) 

Agona (1) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 

Anatum (1) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 

Tennessee (1) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 

O:6,7 (1) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 

Rugosa(2) 2/2 (100%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 

O:4,5 (4) 4/4 (100%) 1/4 (25%) 1/4 (25%) 1/4 (25%) 4/4 (100%) 

O:4,5:-:1,2(3) 

Gafsa(3) 

Typhimurium(6) 

Heidelberg(19) 

3/3 (100%) 

3/3 (100%) 

6/6 (100%) 

19/19 (100%) 

0/3 (0%) 

2/3 (66%) 

1/6 (16,6%) 

5/19 (26,31%) 

0/3 (0%) 

2/3 (66%) 

1/6 (16,6%) 

5/19 (26,31%) 

0/3 (0%) 

2/3 (66%) 

1/6 (16,6%) 

3/19 (15,78%) 

2/3 (66%) 

2/3 (66%) 

3/6 (50%) 

14/19(73,68%) 

Total  41 (100%) 9 (21,9%) 10 (24,4%) 8 (19,5%) 29 (70,7%) 

 

O gene com maior nivél de detecção foi o gene invA, sendo detectado em todos os 

sorovares, seguido pelo spvR, hilD, hilA e lpfA  (Tabela 2).  

O gene invA, por se encontrar em região conservada da SPI-1, é utilizado em 

técnicas moleculares, como gene alvo para identificação de Salmonella enterica por estar 

presente em praticamente todos os sorovares19,20. O que corrobora com o achado de 100% de 

detecção do gene invA, observado nesse estudo. 

De forma semelhante aos resultados obtidos, estudo realizado por Pal et al.21, 

Siala et al22,  Kasturi & Drgon23, obtiveram presença do gene invA em 100% dos isolados de 

Salmonella sp, de origem de  diferentes matrizes alimentares. Em pesquisas realizadas no 

Brasil, os índices de detecção se mostram similares aos trabalhos citados anteriormente, como 

no estudo de Rowlands et al24, que propuseram avaliar perfis de virulência e resistência de 

Salmonella sp. de origem alimentar e de Oliveira18, que avaliou os mesmos perfis em isolados 

de Salmonella enterica  de origem avícola. 

O gene invA localiza-se na ilha de patogenicidade de Salmonella 1 (SPI 1)6 e 

participa da expressão do sistema de secreção do tipo III, que atua diretamente na 

internalização do patógeno em células não fagocíticas25. Isolados que apresentam mutações 

neste gene, que impedem a expressão do sistema de secreção do tipo III (T3SS), possuem 

menor capacidade de invasividade  e menor potencial de virulência de26. 

O gene hilA e hilC, são encontrados na SPI 1 e desempenham papel importante na 

determinação da capacidade de invasividade de Salmonella sp. frente aos enterócitos27, onde o 
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gene hilA atua como um regulador transcricional do T3SS, atividados por componentes 

exógenos, osmolaridade, oxigênio, pH, estado de crescimento, ácidos graxos de cadeia curta, 

bílis e temperatura, onde sua regulação positiva leva ao aumento da expressão de todos os 

outros genes contidos no SPI-128.  O gene hilC também atua como um regulador 

transcricional  do T3SS  e regula a expressão do gene hilA, por meio da captação de estímulos 

exógenos29. 

Neste estudo a detecção dos genes hilA e hilC, foram respectivamente de 21,9% e 

24,4%, grau de detecção similar entre eles que pode ser explicado pelo fato da presença do 

gene hilC atuar como um regulador do gene hilA. O índice relativamente baixo de detcção 

nos isolados também foi encontrado no estudo de Baxter & Jones28, que encontraram como 

possível causa a presença de um elemento de membrana, phoPQ que quando expresso induz 

negativamente a expressão de hilA. 

Outra justificativa, para a baixa detecção de genes hilA e hilC em isolados de 

Salmonella sp, foi demonstrada por Golubeva et al.30, que concluíram que a perca de elemento 

enzimático, FadD, que possibilitaria a degradação de ácidos graxos de cadeia longa, afetam 

diretamente a expressão de hilA e hilC, já que a persistência de de ácidos graxos de cadeia 

longa reprimem a expressão dos genes. 

Ao contrário dos resultados deste estudo, Cooper et al31, Jiang et al32 e Elhadad et 

al.33, encontraram em suas avaliações índices consideráveis de expressão dos genes hilA e 

hilC, principalmente quando submetidos a ambientes com reguladores positivos para sua 

expressão. 

O gene lpfA foi o de menor ocorrência entre os genes avaliados 19,5%, índice de 

detecção contrário à maioria dos trabalhos como o de Oliveira18, que ao avaliar a presença do 

gene em isolados de Salmonella enterica de matriz avícola, obteve detecção de 86,5%. Outros 

estudos, como os de Nickerson et al.34, Borsoi et al35 e Borges et al36, obtiveram índices ainda 

maiores de presença do gene nos isolados, alcançando índices próximos de presença do gene 

em 100% dos isolados avaliados. 

A presença do operon lpf, é um elemento genético de influência direta  na 

capacidade do microrganismo em se aderir às células M, presentes na placa de Peyer do 

íleo37. Sem a expressão desses genes, o microrganismos reduz à índices consideráveis sua 

capacidade invasiva, já que sem a expressão de fímbrias o processo de aderência do patógeno 

aos enterócitos ocorrerá em menor magnitude38. 

O gene spvR, neste estudo esteve presente em 70, 7% dos isolados avaliados, 

distribuído na maioria dos sorovares identificados, não estando presente apenas nos sorovares 
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Anatum e Salmonella enterica subsp. enterica (O:6,7). O gene spvR é constituinte do operon 

spvRABCD e nesse possui ação reguladora, e sua expressão contribui positivamente para a 

virulência do patógeno, potencializando sua capacidade de disseminação sistêmica39,40. 

Resultados semelhantes, para o gene spvR foram determinados por Makwanna et 

al41, Chaudhary et al42 e Lopes et al.43, que por meio de suas pesquisas obtiveram altas taxas 

de detecção no isolados de Salmonella sp. avaliados. 

A presença de diferentes genes de virulência em um mesmo isolado, garantem a 

esse maior potencial de virulência, visto que um processo patogênico causado por Salmonella 

sp., é resultado da combinação entre a capacidade de aderência, invasividade e sobrevivência 

intracelular do patógeno no organismos hospedeiro. Nesse sentido, dentre os isolados 

avaliados neste estudo, o sorovar Heidelberg, foi o que apresentou a maior diversidade de 

perfis de virulência, sendo o único sorovar a conter isolados possuindo os cinco genes de 

virulência pesquisados. 
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CONCLUSÃO 

 

 Os genes de virulência investigados estiveram presentes na maioria dos sorovares 

analizados.  

 Houve diferenciação na presença dos genes de virulência para um mesmo sorovar e 

entre os sorovares, sendo identificados diferentes perfis de virulência.   

 O conhecimento dos perfis de virulência dos isolados permite afirmar que os sorovares 

analisados, isolados de pescado, possuem capacidade de desencadear processo patogênico em 

humanos, sendo o consumo desses alimentos se não bem preparados, um fator de risco no que 

se refere à saúde pública. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Salmonella enterica se encontra presente e dispersa entre diferentes sorovares, em 

pescado, mesmo essa não sendo um microrganismos naturalmente encontrado nessa matriz 

alimentar, tendo assim risco inerente do consumo desse tipo de aimento, principalmente 

quando consumidos crus. 

Dentre os sorovares capazes de causar doença em diferentes espécies, destacam-se 

Salmonella enterica sorovar Heidelberg e Salmonella enterica sorovar Typhimurium sendo 

descritos como importantes sorovares relacionados a doenças em humanos. 

A diversidade dos perfis de virulência demonstrados, apontam sobre a alta 

capacidade de desenvolvimento de processos patogênicos, principalmente se os expostos 

comporem grupos populacionais de risco. 

Salienta-se que além do potencial patogênico, os sorovares apresentaram 

resistência considerável frente às bases testadas, incluindo aquelas eleitas preferencialmente 

em casos de salmonelose. Outro fator a ser destacado é a observação de cepas 

multirresistentes, o que restringe e diminui a eficácia dos tratamentos, quando necessitam de 

intervenção medicamentosa.  

A investigação dos genes de virulência se faz importante, pois denota informações 

sobre a patogenicidade dos sorovares isolados na matriz alimentar avaliada. E mesmo no caso 

de genes que foram relativamente detectados em menores níveis, a periculosidade no 

patógeno não pode ser descartada, uma vez que existem outros elementos genéticos não 

avaliados que podem resultar na expressão de fatores de virulência. 

A confirmação da presença do Integron de Classe 1 e gyrA como fatores de 

resistência, bem como, a verificação de genes de resistência, é de extrema importância, uma 

vez que Integrons são elementos móveis, e que exercem papel fundamental na disseminação 

de resistência entre bactérias, incluindo entre espécies diferentes.  

Por fim, os dados gerados por essa pesquisa, fornecem informações relevantes 

para os órgãos de saúde pública e vigilância epidemiológicas, fomentando dados 

principalmente quando se considera a matriz alimentar avaliada, o pescado, para adoção de 

medidas de controle de circulação do patógeno, desde o ambiente de cria e manejo do pescado 

até sua comercialização como produto processado, com intuito de prevenção da disseminação 

do patógeno, via veiculação alimentar e manutenção do status de saúde. 

 


