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RESUMO 

  

 

O presente trabalho teve por objetivos determinar possíveis fontes de contaminação 

dos suínos por Salmonella nas granjas de criação; verificar o comportamento de 

Salmonella na cadeia produtiva de suínos (do nascimento à terminação e ao longo 

das etapas de transporte, descanso, abate e frigorificação); correlacionar os 

sorotipos de Salmonella sp. isolados durante as etapas de criação e pré-abate com 

aqueles oriundos do abate e frigorificação das carcaças; caracterizar o perfil de 

resistência de Salmonella sp. utilizando como ferramenta para diferenciação dos 

sorotipos encontrados, verificar a eficiência de metodologias de isolamento de 

Salmonella. Desde o nascimento até o abate, a cada 10 dias, foram coletadas 

amostras de fezes, de ambiente, de ração do cocho, de ração da fábrica e estoque, 

da água de beber e água de abastecimento em 6 lotes de suínos provenientes de 03 

granjas distintas, (2 lotes de cada) localizadas na região oeste do Estado do PR. 

Destes mesmos lotes, foi acompanhado o pré-abate e abate através da coleta de 

amostras em 12 pontos ao longo do fluxograma de abate. Durante o confinamento, 

independente do lote, do ponto ou da data foram isolados 9 sorotipos diferentes de 

Salmonella (S. 4,5, S. 4,5,12:i:-, S. 4,5,12:i:1,2, S. Agona, S. Derby, S. Mbandaka, S. 

Panama, S. Poona, S. Typhimurium) e uma cepa não tipável (S. enterica subsp. 

enterica cepa rugosa). Das amostras coletadas durante o pré-abate e o abate 

também foram identificadas 9 sorotipos, 3 dos quais não haviam sido isolados nas 

granjas (S. Give, S. Meleagridis e S. Worthington), sendo que não foram detectados 

os sorotipos S. Derby, S. 4,5,12:-:1,2 e S. Poona. Foi elevado o percentual de cepas 

de Salmonella resistentes à pelo menos um antimicrobiano (93,7%) sendo que 

62,9% foram resistentes a mais de um. Pelos resultados encontrados pode-se 

chegar as seguintes conclusões: a etapa de terminação foi aquela com maior 

importância para o isolamento de Salmonella sp. durante a criação; a existência de 

cepas multi-resistentes a antibióticos deve ser considerada como risco à saúde 

pública; o transporte e descanso dos animais nas pocilgas do matadouro mostraram 

ser etapas importantes para o aumento da excreção de Salmonella sp. pelos suínos 
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portadores; A contaminação existente nas granjas e em algumas etapas do início do 

processo de abate não se refletiu nas carcaças abatidas e frigorificadas, em virtude 

de um processamento tecnológico de abate bem executado; o pré-enriquecimento 

mostrou ser uma etapa essencial para o isolamento de Salmonella a partir de fezes 

e o método alternativo utilizado mostrou ser eficiente como um método de triagem 

para a identificação de Salmonella sp. das amostras analisadas. 

 

Palavras-chave: Salmonella, cadeia produtiva, disseminação, suíno 
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ABSTRACT 

The objective of the present trial was to correlate the serotypes of Salmonella sp. 

isolated during breeding and pre-slaughter with those isolated from slaughter and 

cooling of carcasses, according to the “from farm to table” concept. From birth to 

slaughter, every 10 days, samples of feces, the environment of the facility, feed 

leftovers, feed upon arrival and feed in stock, drinking water and supply water were 

collected from 6 groups of swine of 3 different breeding units (2 groups of each) 

located in the west region of the state of Parana, Brazil. The same groups were 

sampled during pre-slaughter and slaughter in 12 points throughout the slaughter 

procedure. During confinement, no matter the group, sampling point or date, 9 

different Salmonella serotypes were isolated (S. 4,5, S. 4,5,12:i:-, S. 4,5,12:i:1,2, S. 

Agona, S. Derby, S. Mbandaka, S. Panama, S. Poona, S. Typhimurium), besides one 

non-typed strain (rough S. enterica subsp. enterica). From the samples collected 

during pre-slaughter and slaughter, 9 serotypes were identified, of which 3 had not 

been isolated in the breeding facilities (S. Give, S. Meleagridis and S. Worthington). 

Serotypes S. Derby, S. 4,5,12:-:1,2 and S. Poona were not identified. A large 

percentile of Salmonella strains was resistant to at least one antimicrobial compound 

(93.7%), and 62.9% were resistant to more than one. The existence of multiresistant 

strains should be considered as a public health problem. It was observed that feces 

presented the greatest epidemiological importance in the dissemination of 

Salmonella in all breeding stages, and confinement-finishing units were the most 

important sites of Salmonella sp isolation; transport and rest of the animals in the 

slaughter pens were important stages in the increase of the Salmonella shedding by 

carrier animals; there was no direct correlation between the contamination of the 

breeding facility and positive results obtained in the slaughter, as assessed by 

carcass contamination.  

 

Key words: Salmonella, production chain, dissemination, swine.  
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1. INTRODUÇÃO 

 As Enfermidades Transmitidas por Alimentos (ETA) têm sido, nos últimos 

anos, motivo de discussões, levando a procura em todo o mundo por estratégias que 

permitam o seu controle e, conseqüentemente, a garantia da colocação de produtos 

inócuos no mercado consumidor (MOTARJEMI & KÄFERSTEIN, 1999). 

O aumento exponencial de ETA verificado nos últimos anos em muitos países 

é influenciado por vários fatores, o que dificulta o seu controle pelas autoridades de 

saúde pública. A criação intensiva dos animais de produção é um deles 

(MOTARJEMI & KÄFERSTEIN, 1999). 

Estes sistemas intensivos de criação são predominantes em países 

desenvolvidos e vêm sendo implantados naqueles em desenvolvimento, como forma 

de aumentar a produção de proteína animal (D’SILVA, 2000).  

Tais sistemas, muito empregados na avicultura e suinocultura modernas, vêm 

suprir a necessidade de maior produtividade em menor tempo, para uma população 

mundial que aumenta a cada dia. Enquanto que em 1940 um produtor norte-

americano produzia alimento para 11 pessoas, em 1990, através da modernização 

da produção, estes valores subiram para 80. Isto revela um significativo aumento na 

produtividade animal, basicamente associado a três fatores: melhoramento genético, 

nutrição e industrialização de processos (Rollin, 1995 apud MACHADO FILHO & 

HÖTZEL, 2000).  

Criar sob confinamento foi o caminho encontrado para reduzir trabalho, evitar 

perda energética dos animais e ganhar espaço, colocando-os sob fácil controle 

(Rollin, 1995 apud MACHADO FILHO & HÖTZEL, 2000). 
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Especificamente em relação aos suínos, a partir de 1996 mais da metade dos 

animais em todo o mundo foi produzido utilizando o sistema intensivo de criação 

(Haan et al. apud D’SILVA, 2000).  

A carne suína é a principal fonte de proteína de origem animal produzida no 

mundo, conforme dados do United States Department of Agriculture - USDA, 

compilados por TRAMONTINI (2000), sendo a China o principal produtor. Segundo 

dados da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, ABCS, o Brasil, no ano de 

2003, continuou ocupando a 4ª posição em produção mundial de carne suína com 

2,79 mil toneladas produzidas contra 44,7, 20,8 e 8,76 mil ton., respectivamente, da 

China, União Européia e EUA (ABCS, 2004). De uma forma geral, a produção 

nacional desse tipo de carne vem apresentando índices consideráveis de 

crescimento nos últimos 22 anos, em torno de 4% ao ano (ABCS, 2003). De todo o 

volume produzido no Brasil em 2003, 17,6% foi destinado à exportação, sendo a 

Rússia o principal importador e responsável pela aquecimento das exportações 

brasileiras no período (ABCS, 2004). 

Segundo dados da ABCS, a colonização européia influenciou a criação 

intensiva de suínos, especialmente na Região Sul do país, onde se concentra a 

maior parte das suinoculturas e indústrias de transformação que, por conseqüência, 

levou ao desenvolvimento de uma tecnologia de ponta naquela região (ABCS, 

2003). Esta modernização da suinocultura no Brasil teve seu processo acelerado a 

partir de 1978, quando foram diagnosticados casos de peste suína africana, que 

levaram a tomada de ações sanitárias importantes (MARQUES, 2003). 

Em termos da evolução do consumo de carne suína no Brasil, em 1990 o 

consumo per capita por ano era de 7 kg, dando um salto até 2003, para 13 

kg/hab/ano. A maior média de consumo se concentra nas Regiões Sul e Sudeste: 
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15,5 e 20 kg/hab/ano, respectivamente (ABCS, 2004). Entretanto, este valor ainda 

está aquém de outros países como Dinamarca e Espanha que somam juntas o 

maior consumo de carne suína per capita, com média de 66,8 kg/hab/ano no ano de 

2003, segundo dados da FAO/USDA e compilados pela ABCS (ABCS, 2004). 

O sistema de criação sob confinamento, se por um lado foi um dos 

responsáveis pelo aumento na produtividade, gerando carne suficiente para suprir a 

demanda mundial, por outro apresentou alguns inconvenientes, especialmente 

àqueles relacionados ao comportamento, bem-estar animal, poluição ambiental e 

disseminação de patógenos (D’SILVA, 2000). Estes últimos, apesar de, na maioria 

das vezes, não se manifestarem clinicamente nos animais alojados nas granjas, 

passam a ser veiculados, principalmente pelo trato gastrintestinal, possibilitando a 

contaminação das carcaças durante o abate e processamento industrial. 

Entre os patógenos veiculados, assim como ocorre na avicultura, destaca-se 

Salmonella. A carne e derivados de suínos são considerados fontes importantes de 

contaminação por essa enterobactéria (SWANENBURG et al., 2001d), sendo 

superados apenas pelos produtos avícolas (HALD et al., 1999). A importância da 

disseminação de Salmonella vem sendo amplamente estudada na cadeia produtiva 

de aves, como revisado por SILVA & DUARTE (2002). 

Na produção em sistema de confinamento existem inúmeros fatores que 

podem contribuir para maior prevalência de Salmonella nos suínos, como a falta de 

higiene na granja, a presença de pragas nos locais de criação, a contaminação dos 

alimentos e água oferecidos, o uso de antibióticos de amplo espectro como 

promotores de crescimento e a presença de animais portadores (BERENDS et al., 

1996; SWANENBURG et al., 2001a). A etapa de criação, portanto, pode ser 

epidemiologicamente muito importante na disseminação de Salmonella e, 
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conseqüentemente, dar origem a um produto contaminado (SWANENBURG et al., 

2001a). No pré-abate, o estresse do transporte dos animais do local de criação para 

o matadouro-frigorífico também está relacionado ao aumento da prevalência e maior 

excreção de Salmonella no ambiente (BERENDS et al., 1996). 

 Mais de 95% dos casos e/ou surtos de salmonelose humana são de origem 

alimentar, sendo os alimentos de origem animal os veículos mais importantes 

(JACKSON et al., 1991).  

Nos EUA, Salmonella é responsável anualmente por 1,3 milhões de casos de 

ETA (9,7% do total) e 31% do total de mortes associadas ao consumo de alimentos 

(MEAD et al., 1999). Apesar de não haver um consenso, Salmonella foi o agente 

causador de ETA mais freqüentemente isolado em 2003, nos EUA (CDC, 2005). 

Na América Latina, entre 1995 e 2001, foram relatados 5300 surtos de ETA, 

175 mil casos e 274 mortes. No sul da América do Sul 38,1% dos surtos ocorreram 

no Brasil, 24,8% no Chile, 11,1% na Argentina, 8,3% no Peru, 8,2% no Uruguai, 

6,3% no Paraguai e 3,2% no Equador. Porém, a avaliação destes dados deve ser 

criteriosa, pois os levantamentos epidemiológicos podem ser precários em alguns 

países, não refletindo a realidade (FRANCO et al., 2003). As bactérias foram 

responsáveis por 86,2% e 94,8% dos surtos e casos, respectivamente, onde o 

agente etiológico era conhecido. Nestes mesmos países, foram relatados 406 surtos 

e 16.304 casos de salmonelose entre 1995 e 2001 (FRANCO et al., 2003). 

 Anualmente, muitos casos de salmonelose humana ocorrem em decorrência 

do consumo de carne suína contaminada e, apesar das preocupações com a 

inocuidade dos alimentos, tem-se observado um aumento na prevalência de 

Salmonella na produção, no abate e no processamento desses animais 

(SWANENBURG et al., 2001a). Na Polônia, Holanda e Alemanha estima-se que 15-
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20% dos casos de salmonelose estejam associados com o consumo de carne suína 

(BERENDS et al., 1997; BORCH et a., 1996). 

 Adicionalmente, fatores relacionados ao uso indiscriminado de antibióticos de 

uso terapêutico e de promotores de crescimento na suinocultura, têm sido apontados 

como responsáveis pelo surgimento de linhagens de Salmonella sp. multi-resistentes 

aos antibióticos (WHO, 1980; THRELFALL et al., 1993; TOLLEFSON et al., 1997), 

proporcionando maior persistência do patógeno na cadeia produtiva e, 

conseqüentemente, maior vulnerabilidade aos consumidores (ÂNGULO et al., 2000). 

Como salientado, os sistemas de produção podem ter um papel significativo 

na disseminação de patógenos e mecanismos de controle têm que ser assegurados 

para garantir a inocuidade alimentar (DAVIES et al., 1998). Vários estudos têm 

determinado a prevalência de Salmonella em granjas de suínos criados em sistema 

intensivo de produção (BAGGESEN et al. 1996; BOTTELDOORN et al., 2003; 

DAVIES et al., 1998; DAVIES et al., 1999; FUNK et al., 2001; KICH et al., 2005; 

LÁZARO et al., 1997; LETELLIER et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2002; 

SWANENBURG et al, 2001a; SWANENBURG et al., 2001d; van der WOLF et al., 

1999).  

Estes estudos basearam-se em avaliações sorológicas, imuno-enzimáticas 

e/ou bacteriológicas das fezes ou de linfonodos, o que pode não permitir uma real 

comparação entre as prevalências encontradas, em função do método analítico 

(BOTTELDOORN et al., 2003). De qualquer modo, a prevalência de Salmonella em 

rebanhos avaliados por diversos pesquisadores e em inúmeros países como 

Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos e Brasil, variou de 6,5 a 

60%. 
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 Epidemiologicamente, estes estudos têm indicado a possibilidade de que a 

contaminação do produto final pelo patógeno se dê pela presença de sorotipos de 

Salmonella presentes na fase de produção intensiva desses animais, isto é, nas 

granjas. 

Porém, nos estudos anteriormente citados, não se determinou diretamente o 

reflexo da presença de Salmonella no local de produção em animais abatidos, por 

meio do seu acompanhamento desde o nascimento até a frigorificação. 

A infecção dos suínos por Salmonella é quase sempre subclínica com 

exceção daquela causada pelos sorotipos S. Choleraesuis, S. Typhisuis e 

ocasionalmente por S. Typhimurium (BERENDS et al., 1996; BOTTELDOORN et al., 

2003; UZZAL et al, 2000). Esses animais carreadores assintomáticos podem se 

constituir em um importante fator de risco de contaminação da cadeia produtiva 

(LAVAL et al.,1991). 

IVANEK et al. (2004) estabeleceram um modelo preditivo e por ele estimaram 

que em torno de 11% dos suínos em idade de abate podem excretar Salmonella 

pelas fezes. Segundo dados de BERENDS et al. (1996) a possibilidade dos suínos 

se tornarem infectados por Salmonella durante o confinamento, principalmente no 

estágio final da produção (Granjas de Terminação), é da ordem de 85%. Se há 1 lote 

de animais confinados contaminado, a probabilidade de disseminação para outros 

lotes é de 90%. Isto porque, os animais que excretam fezes contaminadas por 

Salmonella podem levar à contaminação cruzada de outros animais da propriedade 

(FEDORKA-CRAY et al., 1994), principalmente pela via fecal-oral. 

 Esses dados nos permitem inferir que Salmonella sp. nas granjas de criação 

de suínos tem uma importância considerável, a julgar pela possibilidade de 

transferência dessa contaminação às carcaças abatidas. Segundo FEDORKA-CRAY 
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et al. (1994), as fezes contendo Salmonella podem causar contaminação no local de 

abate e processamento da carne suína contaminando, conseqüentemente, o 

alimento.  

 Assim sendo, pode-se considerar que a contaminação das carcaças suínas 

durante as etapas de abate é resultado da conjunção de dois fatores: o primeiro 

deles, a situação de infecção por Salmonella do rebanho a ser abatido, que segundo 

BERENDS et al. (1997), representaria 70%, e o segundo, a higiene do abate que 

proporcionaria a contaminação cruzada, representando os 30% restantes. Na maior 

parte das vezes, os sorotipos de Salmonella sp. presentes no ambiente de abate são 

um reflexo daqueles provenientes dos suínos abatidos (BOTTELDOORN et al., 

2003). 

 Não há como não atribuir ao suíno portador uma real possibilidade de 

contaminação do ambiente de abate. Quanto maior for a prevalência de suínos 

portadores no momento do abate, maior será a possibilidade de contaminação das 

carcaças. Neste particular, passa ter importância uma outra etapa da cadeia 

produtiva de suínos que pode ser epidemiologicamente importante para a qualidade 

do produto final, a etapa de pré-abate e descanso no estabelecimento industrial de 

abate (SWANENBURG et al., 2001d). 

Encerrado o período de confinamento, estando os animais prontos para o 

abate, após um período de jejum compreendido entre 10 e 12 horas na propriedade, 

os mesmos são transportados para os matadouros, onde permanecem por um 

período adicional de 8 a 10 horas em jejum e dieta hídrica.  

Neste pré-abate, o transporte e o jejum, aliados ao estresse, lotação dos 

caminhões e a presença de animais portadores, podem representar um importante 

papel na disseminação de Salmonella entre os animais. Dados indicam que cerca de 
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30% dos suínos em idade de abate podem excretar Salmonella, podendo este 

percentual duplicar durante o transporte e o descanso nas pocilgas do abatedouro 

(BERENDS et al., 1996). Um estudo recente concluiu que o controle da prevalência 

de Salmonella feito durante o período de pré-abate tem a melhor relação custo-

benefício (van der GAAG, et al., 2004). 

Considerando as afirmativas anteriores, o pré-abate pode ser crucial no 

aumento da prevalência de Salmonella sp., mesmo que medidas sanitárias severas 

sejam adotadas na granja. Assim sendo, quanto maior for o índice de animais 

portadores, mais difícil será o controle da contaminação da carne nas etapas de 

abate. O controle de animais portadores deve, portanto, ser considerado como ponto 

fundamental para o controle da contaminação da carne (LINTON, 1979; MORROW 

et al., 1999). 

Após o período de pré-abate, considerando as etapas de descanso, jejum e 

dieta hídrica realizadas nas pocilgas de matança do estabelecimento industrial, os 

animais são conduzidos para a sala de matança onde serão abatidos. A condução 

do abate de forma higiênica tem grande importância para a qualidade do produto 

final (BERENDS et al., 1997; BOTTELDOORN et al., 2003). 

Teoricamente, acredita-se que se o processo de abate for conduzido de forma 

adequada, suínos portadores intestinais de Salmonella não apresentarão o patógeno 

em suas carcaças após o abate (SWANENBURG et al., 2001c). Portanto, a remoção 

cuidadosa do trato gastrintestinal no momento da evisceração é um fator crucial na 

disseminação de Salmonella. A evisceração inadequada, segundo BERENDS et al. 

(1997) pode contribuir com até 90% do número de carcaças contaminadas com 

Enterobacteriaceae. Porém, o controle efetivo da etapa de evisceração não é 

suficiente para garantir a inocuidade da carne suína. 
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Vários estudos vem sendo realizados em todo o mundo com o intuito de 

determinar as fontes potenciais de contaminação da carne suína durante as etapas 

de abate e processamento, e determinar a prevalência de Salmonella sp. também no 

alimento (BERENDS et al., 1997; BONIN et al., 2004; FUZIHARA, 1992; LÁZARO et 

al., 1993; LÁZARO et al., 1997; MAGNANI et al., 2000; MARQUES et al., 2005; 

SAMMARCO et al., 1997). Estes estudos têm demonstrado que as contaminações 

podem ser significativas, tanto em amostras ambientais, equipamentos e utensílios 

quanto de amostras superficiais de carcaças ou da carne suína. 

 É importante frisar que  processos de limpeza e desinfecção adequados, 

podem diminuir a adaptação de Salmonella sp. ao ambiente e sua persistência na 

planta de abate, ocasionando a diminuição da contaminação de novas carcaças, não 

havendo, contudo, possibilidade de eliminação completa (BERENDS et al., 1997). 

Tendo em vista a importância da carne suína e derivados na veiculação de 

Salmonella aos humanos, torna-se necessário estudar a disseminação desse 

patógeno ao longo das diversas etapas integradas de produção, isto é, da granja ao 

abate, estabelecendo o papel de cada uma delas na contaminação do produto final.  

Avaliar as possíveis fontes de contaminação na produção primária, o efeito do 

transporte e descanso nas pocilgas, bem como das diversas etapas de abate sobre 

a prevalência do patógeno no produto final, pode fornecer subsídios importantes 

para o desenvolvimento e implantação de estratégias que resultem na diminuição 

dessa prevalência. Por estar a Salmonella amplamente distribuída nos sistemas de 

produção, tornam-se necessários estudos a serem realizados em nosso país e que 

os mesmos sirvam como orientação para os programas de controle e redução de 

Salmonella na cadeia produtiva de suínos. 
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 Na complexa cadeia produtiva atual, a garantia do consumo de alimentos 

inócuos está relacionada à ação conjunta de produtores, médicos veterinários, 

pessoal envolvido nas práticas de abate, processamento industrial, comercialização 

e preparo domiciliar dos alimentos, de acordo com os princípios da expressão “from 

farm to table” (RHO et al, 2001).  
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2. OBJETIVOS 

 O presente trabalho teve os seguintes objetivos: 

 Determinar possíveis fontes de contaminação dos suínos por Salmonella nas 

granjas de criação; 

 Verificar o comportamento de Salmonella na cadeia produtiva de suínos (do 

nascimento à terminação e ao longo das etapas de transporte, descanso, abate e 

frigorificação); 

 Correlacionar os sorotipos de Salmonella sp. isolados durante as etapas de 

criação e pré-abate com aqueles oriundos do abate e frigorificação das carcaças; 

 Caracterizar o perfil de resistência de Salmonella sp. utilizando como 

ferramenta para diferenciação dos sorotipos encontrados. 

 Verificar a eficiência de metodologias de isolamento de Salmonella. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material 

 Entre junho de 2003 e julho de 2005 (QUADRO 1) foram coletadas 1.298 

amostras nas granjas produtoras de suínos e 270 no local de abate (matadouro-

frigorífico) conforme descrito a seguir: 

 

3.1.1. Local de produção 

 Foram coletadas amostras de ambiente, alimentos fornecidos aos animais, 

água e fezes em granjas de suínos em sistema de produção de múltiplos locais. Este 

sistema de múltiplos locais compreendia basicamente dois tipos de  propriedades: 

3.1.1.1. Unidades Produtoras de Leitões (UPL) 

 Propriedade com dois sistemas de alojamento dos animais, sendo o primeiro 

chamado de Maternidade que tem a finalidade de receber fêmeas próximas à idade 

do parto permanecendo aí até o vigésimo dia de vida da leitegada, em média. O 

segundo alojamento tem a finalidade de receber os leitões desmamados que serão 

alojados nas chamadas creches onde permanecerão até o 60º  dia de vida, em 

média. 

3.1.1.2. Unidade de Crescimento e Terminação (UCT) 

 É a segunda propriedade e tem por finalidade receber os suínos com 61 dias, 

em média, alojando-os em baias coletivas até a idade de abate, 158 dias de vida, 

em média. Os animais são transportados das UPLs às UCTs por meio de transporte 

rodoviário, alojados em caminhões. 

3.1.2. Local de abate 
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 Foi utilizado neste experimento um estabelecimento de abate com SIF 

(Serviço de Inspeção Federal), habilitado para exportação, com capacidade para 

abater 1200 suínos/dia, situado na região Oeste do Estado do Paraná, integrado aos 

produtores.  

  

3.2. Métodos 

3.2.1. Amostragem 

 O plano de amostragem empregado foi definido segundo orientação do Prof. 

Ass. Dr. Adalberto José Crocci do Depto. de Bioestatística do Instituto de Biociências 

da Unesp, Campus de Botucatu-SP. 

 Foram analisadas amostras de um total de três UPLs e respectivas UCTs. Em 

cada UPL foram realizadas duas repetições, totalizando a avaliação de seis lotes. 

Em cada repetição, as amostras foram coletadas em triplicata por ponto a cada 10 

dias (Anexo 1), durante todo o desenvolvimento do lote, desde o nascimento até a 

idade de abate de acordo com os pontos identificados na Figura 1 e descritos nos 

itens 3.2.1.1 e 3.2.1.2. 

 As codificações dos lotes em estudo (lote 1A, lote 1B, lote 2A, lote 2B, lote 3A 

e lote 3B) foram estabelecidas de acordo com a granja de origem (1, 2 e 3) e a 

repetição (A e B). 

 Em decorrência d uma questão operacional da granja, os lotes 3A e 3B foram 

agrupados em um único lote após a saída da UPL e, portanto, tratados como lote 

3AB a partir da etapa de crescimento e terminação (UCT).  
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Quadro 1: Distribuição das datas de início de acompanhamento dos lotes e seus 

respectivos abates. 

lotes 
Datas 

lote 1A lote 1B lote 2A lote 2B lote 3A lote 3B 

Nascimento 11/06/03 09/07/03 11/06/04 18/08/04 02/03/05 09/03/05 

Saída UPL-M 03/07/03 30/07/03 01/07/04 07/09/04 18/03/05 25/03/05 

Saída UPL-C 11/08/03 09/09/03 06/08/04 12/10/04 30/04/05 30/04/05 

Saída UCT 23/11/03 21/12/03 06/12/04 31/01/05 07/07/051 

Abate 24/11/03 22/12/03 07/12/04 01/02/05 08/07/05 

1 Agrupamento entre os lotes 3A e 3B (lote 3AB) 

 

 Os animais terminados de cada lote, com idade aproximada de 158 dias e 

com 115kg de peso vivo, aproximadamente, foram acompanhados durante o abate, 

a partir de coletas de amostras desde o seu desembarque no matadouro-frigorífico 

até a etapa de frigorificação das carcaças. 

 As amostras dos locais de produção foram coletadas a cada 10 dias de 

acordo com os pontos identificados na Figura 1 e descritos nos itens 3.2.1.1. e 

3.2.1.2. (Anexo 1). 
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Figura 1: Fluxograma  da produção de suínos em sistema intensivo de múltiplos 

locais e os respectivos pontos de coletas de amostras para pesquisa de 

Salmonella sp. 
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Figura 2: Fluxograma do abate de suínos e os respectivos pontos de coleta de 

amostra para pesquisa de Salmonella sp. 
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3.2.1.1. UPL 

Pontos 1, 5, 9 - Amostras de ração: foram coletadas amostras de ração diretamente 

dos cochos das matrizes e creche, ou diretamente da fábrica de ração em triplicata e 

pesando, aproximadamente, 250g cada. As amostras de ração coletadas na fábrica, 

corresponderam às mesmas que eram oferecidas aos animais durante as coletas na 

maternidade e creche. 

Pontos 2, 6 - Amostras de água de beber: foram coletadas em embalagem plástica 

esterilizada, três amostras de 250ml de água, diretamente na saída do “nipple” 

(chupeta) localizado nas baias. 

Pontos 3, 7 – Amostra de fezes dos animais: foram coletadas em triplicata, com 

embalagem plástica rígida e coletor específico para este fim, aproximadamente 80g 

de fezes diretamente do piso da maternidade e creche. 

Pontos 4, 8 – Amostra do ambiente da maternidade e creche: com a utilização de 

moldes de polietileno estéreis (adaptado do modelo USDA) e esponjas Nasco™ 

previamente hidratadas com 10ml de solução salina, foram amostrados três pontos 

aleatórios de 100cm2 cada, sendo que cada esponja foi acondicionada 

separadamente em sacos plásticos estéreis individuais Nasco™, para análise em 

triplicata. 

Ponto 10 – Amostra de água (reservatório central): 250ml de água de abastecimento 

da granja foram coletados em embalagem plástica.  

Todas amostras foram acondicionadas em recipiente isotérmico com gelo 

reciclável até o início das análises, exceto às dos Pontos 1, 5 e 9 que foram 

mantidas em temperatura ambiente até o início das análises. 
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3.2.1.2. UCT 

 O procedimento de coleta de amostras realizado na UCT foi idêntico àquele 

descrito em 3.2.1.1. para as UPLs sendo que os pontos foram numerados conforme 

a Figura 1 e citados a seguir: 

Pontos 11, 15 – Amostra de ração (cocho e estoque); 

 Nas UPLs, o ponto 9 foi chamado de “ração de fábrica” pois havia 

processamento e mistura de ingredientes. Nas UCTs, o ponto 15 foi denominado 

como “ração de estoque” uma vez que na propriedade havia somente estocagem da 

ração antes de ser fornecida aos animais.  

Ponto 12 – Amostras de água de beber; 

Ponto 13 – Amostra de fezes dos animais;  

Ponto 14 – Amostra do ambiente das baias de crescimento; 

Ponto 16 – Amostra de água (reservatório central) 

Todas amostras foram acondicionadas conforme descrito em 3.2.1.1.  

3.2.1.3. Local de Abate 

 Após terem atingido a idade de abate, os animais foram embarcados nos 

caminhões de transporte, geralmente no final do dia ou início da noite. Os 

caminhões seguiam viagem até o frigorífico, ocorrendo o desembarque dos animais 

após as 22:00 h. A partir deste momento se iniciava a tomada de amostras no local 

de abate de acordo com os pontos identificados na Figura 2 e descritos a seguir. 

Ponto 18 – Amostras de ambiente das pocilgas: antes da entrada dos animais em 

estudo nas pocilgas foram amostrados cinco pontos aleatórios de 200cm2 cada, 

totalizando 1000cm2, através da utilização de moldes de polietileno estéreis 
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(Adaptado do Modelo USDA) e esponjas Nasco™ previamente hidratadas com 10 ml 

de solução salina. Cada esponja foi acondicionada separadamente em sacos 

plásticos estéreis individuais Nasco™, para análise em quintuplicata. 

Ponto 19 - Amostras de fezes dos animais: após um período aproximado de 8 horas 

de jejum e dieta hídrica e minutos antes da condução dos animais para o abate, 

foram coletadas, com uso de embalagem plástica rígida e coletor esterilizados, 

amostras de fezes dos suínos no piso das pocilgas. Esta análise foi realizada em 

quintuplicata. 

 A fim de facilitar a coleta de amostras do ponto 20 ao ponto 30, após a 

insensibilização elétrica e punção de carótidas e jugulares, as carcaças foram 

penduradas na nória, deixando-se um gancho vazio  para aumentar o intervalo entre 

as carcaças e facilitar a coleta.  As coletas foram procedidas basicamente 

acompanhando-se as carcaças 2, 4, 6, 8 e 10 do lote em estudo. 

Ponto 20  – Amostra de água residual de escaldagem: foram coletadas em frasco 

plástico estéril, aproximadamente 250ml de água residual utilizada para a 

escaldagem dos suínos, após a saída da quinta carcaça do túnel de escaldagem. 

Ponto 21 – Amostra de água residual de lavagem dos suínos após depilação e 

toalete (chicoteamento úmido): foram coletadas em frasco plástico estéril, 

aproximadamente 250ml de água residual durante a passagem pelos chuveiros de 

aspersão das carcaças 2, 4, 6, 8 e 10 do lote em estudo. Esta tomada de amostra foi 

realizada num único frasco. 

 Para facilitar a tomada de amostras nos pontos 22, 23 e 25, as carcaças de 

número 2, 4, 6, 8 e 10 e vísceras correspondentes foram separadas no 

Departamento de Inspeção Final (DIF) antes da pesagem e lavagem final. 
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Ponto 22 – Amostra de musculatura da região da papada: após abertura, exposição 

da papada e desvio das carcaças ao DIF, foi coletada, com uso de utensílios 

previamente esterilizados, porção muscular da região da papada das carcaças 2, 4 e 

6 que foram acondicionadas em sacos plásticos estéreis. Foi definido que as 

carcaças 8 e 10 seriam separadas, porém amostradas, somente a partir do ponto 27. 

Ponto 23 – Amostra das superfícies externas e internas das carcaças após a 

evisceração (FIGURA 3): através do uso de uma esponja estéril Nasco™ hidratada 

em 10ml de solução salina, foi feita a coleta em três pontos diferentes da porção 

externa das carcaças 2, 4 e 6, Ponto 23e (pernil, lombo e pescoço), através da 

utilização de molde de polietileno estéril (Adaptado do Modelo USDA) de 100 cm2, 

totalizando 300 cm2, conforme descrito por KORSAK et al. (1998). A esponja foi 

acondicionada em saco plástico estéril Nasco™. Da mesma forma, foi realizada 

tomada de amostra para a porção interna, Ponto 23i, (região pélvica, abdominal e 

torácica) das mesmas três carcaças do lote em estudo (FIGURA 3). 

Ponto 24 – Amostra de superfície da mesa de inspeção: a mesa giratória foi 

amostrada logo após a passagem do lote em estudo e a higienização da mesma, 

com uso de molde de polietileno estéril de 100cm2 e esponja hidratada Nasco™ 

sendo, a seguir, a esponja acondicionada em saco plástico estéril Nasco™. Este 

procedimento foi efetuado em triplicata. 

Ponto 25 – Amostra de linfonodos mesentéricos: foi coletado o mesentério das 

mesmas três carcaças que foram amostradas no Ponto 23, sendo acondicionados 

em sacos plásticos estéreis. Somente no laboratório, os linfonodos foram separados 

do mesentério para pesagem. 
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Ponto 26 – Amostra da serra de meias-carcaças: foi amostrada, com uso de “swab” 

estéril, toda a superfície cortante da serra logo após a serragem das carcaças. O 

“swab” foi acondicionado em 10ml de Água Peptonada Tamponada 1% (APT). A 

tomada de amostra foi realizada entre as divisões das 3 carcaças utilizadas para 

tomada de amostras dos pontos 23 e 25. 

Ponto 27 - Lavagem final de meias-carcaças: durante a passagem das carcaças 

separadas no DIF (carcaças 2, 4, 6, 8 e 10) pelos chuveiros de aspersão foram 

coletadas em frasco plástico estéril, uma amostra composta com volume aproximado 

de 250ml de água residual de lavagem final das 5 carcaças. 

Ponto 28, 30 - Amostra superficial de carcaça antes e após a frigorificação: o 

procedimento de coleta utilizado para estes pontos foi idêntico ao descrito para o 

ponto 23, sendo porém realizada a coleta em 5 carcaças do lote em estudo 

(carcaças 2, 4, 6, 8 e 10). As esponjas foram acondicionadas separadamente em 

sacos plásticos estéreis. 

Ponto 29 – Amostra da região da coluna vertebral serrada: foi amostrada, com uso 

de “swab” estéril a região da coluna vertebral da meia-carcaça suína. O “swab” foi 

recolhido em tubo contendo 10ml de APT. Para esta amostragem foram utilizadas as 

mesmas carcaças amostradas no ponto 28 e 30. 
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Figura 3: Áreas de amostragem da superfície externa e interna das carcaças suínas, 

pontos 23, 28 e 30 (Figura 2). 
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3.2.2. Pesquisa de Salmonella sp. 

 3.2.2.1. Método convencional 

 Foi utilizado o método preconizado pelo USDA (2002) com algumas 

adaptações de acordo com o ponto de coleta. As amostras de musculatura de 

papada (25g), linfonodos mesentéricos (25g) e ração (25g) foram transferidas para 

um saco plástico estéril contendo 225 ml de Água Peptonada Tamponada 1% (APT) 

(OXOID); às esponjas de superfícies e de carcaças foram acrescidos 100ml de APT. 

Para as amostras de água, alíquotas de 25 ml foram transferidas para tubos cônicos 

estéreis que foram centrifugados a 3500 x g/15min (CAP-LAB). O sobrenadante foi 

descartado e 25ml de APT foram adicionados aos tubos. Todas as amostras em 

APT foram incubadas a 35-37ºC/18-24h, correspondendo à etapa de pré-

enriquecimento. Para as amostras de “swabs” o próprio tubo contendo 10ml de APT 

foi incubado na mesma condição anterior. 

 Para o enriquecimento seletivo foram utilizados os caldos tetrationato 

(OXOID) com novobiocina (INLAB) 0,004% (TTn) e Rapapport Vassiliadis (RV) 

(OXOID) que foram inoculados respectivamente com alíquotas de 1ml e 0,1ml a 

partir de amostras pré-enriquecidas em APT. A incubação foi feita a 35-37ºC/24h e 

42±0,2ºC/24h para o TTn e RV, respectivamente.  

 A seguir, a partir de cada um dos caldos de enriquecimento seletivo, foi feita a 

semeadura em placas contendo ágar xilose lisina desoxicolato (XLD) (OXOID) e 

ágar sulfito de bismuto (BS) (OXOID), as quais foram incubadas a 35-37ºC/24h. As 

placas de BS foram reincubadas por 24h adicionais, para a verificação de novas 

colônias típicas. Colônias típicas (5 -8) foram repicadas para tubos contendo ágar 

tríplice açúcar ferro (TSI) (OXOID) e ágar lisina ferro (LIA) (DIFCO), que foram 
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incubados a 35-37ºC/24h. Os isolados que apresentaram reação característica para 

Salmonella foram submetidos à prova de soroaglutinação em lâmina, empregando-

se antisoro polivalente flagelar e somático (Probac™). As amostras positivas para 

esse teste foram submetidas à caracterização bioquímica com a realização das 

provas de: hidrólise da uréia pela ação de urease, produção de indol a partir do 

triptofano pela enzima triptofanase, fermentação da glicose (VM, VP), utilização do 

citrato como única fonte de carbono, prova da motilidade e utilização do malonato. 

  

 Para as amostras de fezes foram realizados 2 protocolos de análise, 

denominados de Protocolo 1 e Protocolo 2 (Figura 4). 

 No Protocolo 1 realizou-se a inoculação direta de fezes nos caldos TTn e RV, 

em unidades analíticas de 1 e 0,1g, respectivamente, sem a realização da etapa de 

pré-enriquecimento. Utilizou-se ainda um 2º tubo de TTn inoculado com 0,1g de 

fezes e que foi incubado a 42±0,2°C/24h. No Protocolo 2 procedemos de acordo 

com a metodologia utilizada para os outros pontos, tendo sido utilizado 01 TTn 

adicional e que foi incubado a 42±0,2°C/24h. 

 Nas etapas subseqüentes ao enriquecimento seletivo em TTn e RV, foram 

seguidas as mesmas condições descritas para todas as análises. 
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Figura 4: Protocolos de análises para pesquisa de Salmonella sp. em fezes 
APT = água peptonada tamponada; RV = Rapapport Vassiliadis; TTn = tetrationato + novobiocina; XLD = ágar 
xilose lisina desoxicolato; BS = ágar bismuto sulfito 
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35-37ºC/18-24h 

35-37ºC/24h

0,1ml 1ml 1ml

1g 
1g 

0,1g 
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42ºC/24h 35-37ºC/24h 42ºC/24h

XLD XLD XLDBS BS BS
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XLD: 35-37ºC/24h 
BS: 35-37ºC/48h 
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FEZES 
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Colônias Típicas:  

Testes bioquímicos 
Testes sorológicos 

Sorotipagem 

RV TTn TTn

42ºC/24h 42ºC/24h

XLD XLDBS BS BS

Incubação:  
 

XLD 35-37ºC/24h 
BS 35-37ºC/48h 

Colônias Típicas:  

Testes bioquímicos 
Testes sorológicos 

Sorotipagem 

XLD
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3.2.2.2. Método alternativo 

 A partir do lote 1B, para as amostras obtidas nos pontos de números 20 a 30 

foi utilizado o teste imunoenzimático Assurance® Gold Salmonella EIA (Biocontrol™) 

de acordo com o fabricante e descrito a seguir (Figura 5).  

 A partir do pré-enriquecimento em APT, foram inoculadas alíquotas de 1ml e 

0,1ml nos caldos TTn e RV, respectivamente e ambos os meios foram incubados a 

42ºC/5-8h. Decorrido o tempo, foi retirada uma alíquota de 1,0ml do TTn e 0,5ml do 

RV que foram transferidas para um único tubo de caldo tripticase soja (OXOID) 

adicionado de 0,1% de novobiocina (TSBn) que foi incubado a 35-37ºC/16-20h, 

sendo esta etapa considerada como pós-enriquecimento. Uma alíquota de 1ml deste 

caldo foi adicionada a 0,1ml do Reagente de Extração em um tubo estéril que foi 

aquecido a 100ºC/10min. 

 Após esta etapa, 100μl do conteúdo do tubo tratado termicamente foram 

aplicados nas microplacas e incubado a 35-37ºC/30min. As microplacas foram, 

então, submetidas a 3 lavagens sucessivas com solução de lavagem apropriada, 

100μl do conjugado foram adicionados à microplaca e nova incubação a 35-

37ºC/30min foi realizada. Transcorrido esse período, foram realizadas 3 lavagens 

para remoção do conjugado não ligado e foram adicionados 100μl do substrato. A 

leitura foi realizada através da comparação da tonalidade de cor azul desenvolvida 

nas cavidades com um padrão de cores azuis que acompanha o kit. 

 Os resultados considerados positivos foram, de acordo com as instruções do 

fabricante, submetidos à confirmação a partir do tubo de TSBn semeando-se em 

ágares XLD e BS, seguindo-se conforme descrito em 3.2.2.1. 
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Figura 5: Esquema de detecção de Salmonella sp. através do método Assurance® 

Gold Salmonella EIA (Biocontrol™) 
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 3.2.2.3. Sorotipagem das cepas isoladas 

 As cepas caracterizadas como Salmonella sp. foram enviadas à Seção de 

Bacteriologia do Instituto Adolfo Lutz para sorotipagem. 

 

3.3. Perfil de resistência a antimicrobianos 

A resistência a antimicrobianos foi testada em ágar Mueller Hinton pelo 

método de Kirby-Bauer de difusão com disco (BAUER et al., 1966), utilizando as 

recomendações do National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 

2002), frente aos seguintes antimicrobianos: amicacina (30µg), ampicilina (10µg), 

cefotaxima (30µg), cefoxitina (30µg), ceftazidima (30µg), ciprofloxacina (5µg), 

cloranfenicol (30µg), enrofloxacina (5µg), furazolidona (15µg), imipenem (10µg), 

sulfametoxazol+trimetoprima (25µg) e tetraciclina (30µg) (Oxoid). Para a 

interpretação dos resultados, as cepas que apresentaram halos na faixa de 

resistência bem como aquelas intermediárias foram consideradas resistentes (R). As 

cepas que apresentaram halos menores que as intermediárias, foram consideradas 

como sensíveis (S). 

Foram determinados os perfis de resistência a antimicrobianos de 210 cepas 

de Salmonella, as mesmas que foram enviadas para sorotipagem.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Correlação dos sorotipos de Salmonella na cadeia produtiva de suínos 

 

 Ao longo de todo o projeto foi realizado um total de 1.568 análises de 

Salmonella sp. entre as amostras coletadas nas granjas e no estabelecimento de 

abate. Deste total, 158 amostras foram positivas para Salmonella sp., sendo que foi 

realizada a sorotipagem em 210 culturas confirmadas bioquímica e sorologicamente. 

 Os resultados obtidos nas coletas dos lotes 1A e 1B estão nas TABELAS 1 e 

3. Nas TABELAS 2 e 4, estão indicados os resultados referentes etapa de coleta no 

matadouro-frigorífico dos lotes 1A e 1B, respectivamente.  

 Por meio dos resultados obtidos no lote 1A é possível observar que ao longo 

da criação dos suínos, houve isolamento de Salmonella sp. nos dias zero 

(nascimento), 80, 90, 130 e 150. Salmonella Agona isolada das fezes no dia zero, foi 

proveniente de amostras fecais da mãe e não dos leitões recém-nascidos. Este 

sorotipo voltou a ser isolado de amostras fecais, porém, dos suínos em crescimento 

(UCT), nos dias 90 e 130. 

 Com exceção do dia zero, em nenhuma outra dia de coleta foi isolada 

Salmonella sp. durante a permanência dos animais nas UPLs. Os isolamentos 

tornaram-se freqüentes quando os suínos foram alocados nas UCTs. É interessante 

observar que mais de um sorotipo de Salmonella foi encontrado num mesmo ponto. 

Isto ocorreu nas amostras de ração do cocho no 80º  e nas amostras fecais nos dias 

90 e 130.  
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 O sorotipo Salmonella Mbandaka foi isolado a partir de amostras de ração no 

estoque somente no último dia de coletas. Este sorotipo também havia sido 

encontrado no 90º dia, nas amostras fecais. Em trabalho realizado no RS, também 

foi isolado o mesmo sorotipo proveniente de amostra de ração (MICHAEL et al., 

2002). 

 No conjunto dos dados deste lote, durante o crescimento, foram isolados 

quatro sorotipos de Salmonella: S. Agona, S. Typhimurium, S. Mbandaka, S. Derby e 

uma cepa rugosa de S. enterica subsp. enterica. 

 No abate deste lote, além das amostras fecais, Salmonella foi isolada 

somente da superfície da mesa de inspeção de vísceras (TABELA 2). No entanto o 

sorotipo detectado, S. Panama, não fora encontrado em nenhum dos outros pontos 

positivos para Salmonella sp., fosse na granja ou no estabelecimento de abate. 

Provavelmente este sorotipo já estava presente no equipamento não demonstrando, 

neste caso, um reflexo direto com os achados da granja. Este mesmo sorotipo foi 

encontrado por SWANENBURG et al. (2001c), na Holanda, em amostras ambientais 

da sala de matança. 
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Tabela 1: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto e por dia de coleta realizada na 

Granja 1 (LOTE 1A). 

Dia de 
coleta 

Local de 
coleta 

Ponto de 
coleta1 

Resultado e/ou 
Sorotipos isolados 

Fezes  Salmonella Agona 
0 UPL-M 

Demais pontos Ausência 

10 UPL-M Todos Ausência 

20 UPL-M Todos Ausência 

30 UPL-C Todos Ausência 

40 UPL-C Todos Ausência 

50 UPL-C Todos Ausência 

60 UPL-C Todos Ausência 

70 UCT Todos Ausência 

80 UCT Ração cocho S. Typhimurium 
S. enterica subsp. enterica rugosa 

  Demais pontos Ausência 

90 UCT Fezes  S. Mbandaka; S. Agona 
  Demais pontos Ausência 

100 UCT Todos Ausência 

110 UCT Todos Ausência 

120 UCT Todos Ausência 

130 UCT Fezes  S. Agona; S. Derby 
  Demais pontos Ausência 

140 UCT NR - 

150 UCT Ração estoque  S. Mbandaka 
  Demais pontos Ausência 

1Pontos de coleta na criação: ração no cocho (Pontos 1, 5, 11), ração da fábrica ou estoque (Pontos 9, 15), água 
de beber (Pontos 2, 6, 12), água de abastecimento (Pontos 10, 16), ambiente – piso (Pontos 4, 8, 14), fezes 
(Pontos 3, 7, 13).  
UPL-M – Unidade Produtora de Leitões (Maternidade) 
UPL-C – Unidade Produtora de Leitões (Creche) 
UCT – Unidade de Crescimento e Terminação 
NR – análise não realizada 
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Tabela 2: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto de coleta no frigorífico dos suínos 

provenientes da Granja 1 (LOTE 1A). 

Ponto de coleta 
Resultado 

Sorotipos isolados 

Ambiente – piso da pocilga antes da 

entrada dos animais 

Ausência 

Fezes dos animais após o alojamento 

nas pocilgas de descanso 

S. Derby; S. Give; 
S. Typhimurium 

Água residual de escaldamento dos 

animais 

Ausência 

Água residual de lavagem das carcaças 

após a depilação e toalete 

Ausência 

Musculatura da região da papada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície da mesa rolante de inspeção 

de vísceras 

S. Panama 

Linfonodos mesentéricos Ausência 

Superfície da serra de meias-carcaças Ausência 

Água residual de lavagem de meias-

carcaças 

Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Coluna vertebral serrada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 
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 Salmonella Agona esteve presente em todas as amostras de fezes do lote 1A 

(TABELA 1), porém este sorotipo não foi detectado nas amostras fecais coletadas na 

pocilga de matança do estabelecimento de abate (TABELA 2). O sorotipo S. Give 

que não havia sido isolado na granja, tornou-se presente nas fezes dos animais 

alojados nas pocilgas de matança (TABELA 2).  

 No lote 1B, Salmonella foi encontrada nos dias 110 e 120 (TABELA 3), e 

como ocorrido com o lote 1A, mais de um sorotipo de Salmonella foi isolado 

simultaneamente em um mesmo ponto. Neste caso, três sorotipos, S. Derby, S. 

Mbandaka e S. Poona foram isolados das amostras fecais no 110º dia. Este foi o 

único isolamento de Salmonella Poona obtido em todo o trabalho (TABELA 3). 

 Ainda no 110º dia o sorotipo S. Derby foi isolado de ração do cocho, água de 

beber e ambiente. O que fica claro com esses resultados é a importância da 

contaminação fecal na disseminação do patógeno por todo o ambiente amostrado, 

propiciando a distribuição entre os animais, seja via alimento ou via água. No 120º 

dia, S. Derby e S. Mbandaka foram isoladas de fezes. 

 Tanto no presente estudo quando no de RHO et al. (2001) na Coréia, 

Salmonella foi isolada de água coletada na saída do nipple, da ração do cocho e do 

piso. Esses autores consideraram a água e os alimentos fornecidos fontes potenciais 

para a contaminação dos suínos, por Salmonella. Deve-se levar em conta que, em 

ambos estudos, a contaminação pode não ter sido proveniente da fonte de captação 

de água ou da ração mas sim da contaminação do bico do nipple ou da ração pelas 

fezes. Mesmo assim, não se pode descartar a possibilidade de que os animais se 

tornem portadores na ingestão de água e ou de alimentos contaminados. 
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Tabela 3: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto e por dia de coleta realizada na 

Granja 1 (LOTE 1B). 

Dia de 
coleta 

Local de 
coleta 

Ponto de 
coleta1 

Resultado e/ou 
Sorotipos isolados 

0 UPL-M Todos Ausência 

10 UPL-M Todos Ausência 

20 UPL-M Todos Ausência 

30 UPL-C Todos Ausência 

40 UPL-C Todos Ausência 

50 UPL-C Todos Ausência 

60 UPL-C NR - 

70 UCT Todos Ausência 

80 UCT Todos Ausência 

90 UCT Todos Ausência 

100 UCT Todos Ausência 

110 UCT Ração cocho 
Água de beber

Fezes  
Ambiente  

S. Derby 

S. Derby 

S. Derby; S. Mbandaka; S. Poona 

S. Derby 

  Demais pontos Ausência 

120 UCT Fezes 
 

Demais pontos 

S. Derby; S. Mbandaka 

 

Ausência 

130 UCT NR - 

140 UCT NR - 

150 UCT Todos Ausência 

1Pontos de coleta na criação: ração no cocho (Pontos 1, 5, 11), ração da fábrica ou estoque (Pontos 9, 15), água 
de beber (Pontos 2, 6, 12), água de abastecimento (Pontos 10, 16), ambiente – piso (Pontos 4, 8, 14), fezes 
(Pontos 3, 7, 13).  
UPL-M – Unidade Produtora de Leitões (Maternidade) 
UPL-C – Unidade Produtora de Leitões (Creche) 
UCT – Unidade de Crescimento e Terminação 
NR – análise não realizada 
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 Pela TABELA 4, onde estão indicados os resultados obtidos no abate do lote 

1B, é possível verificar que foram isolados os sorotipos S. Derby, S. Panama, S. 

Worthington e S. Meleagridis nas amostras de fezes coletadas na pocilga de 

matança do estabelecimento de abate. Com exceção do sorotipo S. Derby, que já 

havia sido isolado na granja nos dias 110 e 120, os outros sorotipos não haviam sido 

isolados na granja. Salmonella Derby também foi isolada nos linfonodos 

mesentéricos, que confirma o animal como portador deste sorotipo.  

 Salmonella Typhimurium foi isolada da musculatura da região da papada 

(Ponto 22) (FIGURA 2), da superfície externa da carcaça após a evisceração (Ponto 

23e) e da água residual de lavagem final das carcaças (Ponto 27). Estes achados 

não permitem verificar o reflexo entre a positividade do lote e a contaminação do 

ambiente e/ou das carcaças, uma vez que o sorotipo S. Typhimurium não havia sido 

detectado no lote 1B.  

 O que pode ser verificado com esses resultados é a eficiência exercida pela 

lavagem final das carcaças, por meio da aspersão de água, que permitiu a remoção 

mecânica do patógeno da superfície externa (ponto 23e), uma vez que o mesmo não 

foi isolado nos pontos subseqüentes. 
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Tabela 4: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto de coleta no frigorífico dos suínos 

provenientes da Granja 1 (LOTE 1B). 

Ponto de coleta 
Resultado e/ou 

Sorotipos isolados 

Ambiente – piso da pocilga antes da entrada 

dos animais 

Ausência 

Fezes dos animais após o alojamento nas 

pocilgas de descanso 

S. Panama; S. Worthington; 

S. Derby; S. Meleagridis 

Água residual de escaldamento dos animais Ausência 

Água residual de lavagem das carcaças após 

a depilação e toalete 

Ausência 

Musculatura da região da papada S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:-;  

S. Typhimurium 

Superfície externa de carcaças após a 

evisceração 

S. Typhimurium 

Superfície interna de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície da mesa rolante de inspeção de 

vísceras 

Ausência 

Linfonodos mesentéricos S. Derby 

Superfície da serra de meias-carcaças Ausência 

Água residual de lavagem de meias-carcaças S. Typhimurium 

Superfície externa de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Coluna vertebral serrada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 
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 Considerando que a etapa de lavagem não visa remover bactérias, não é 

esperada a eliminação total da contaminação superficial. Entretanto, a lavagem bem 

conduzida pode auxiliar na remoção de microrganismos superficiais. 

 Comparando-se os resultados obtidos nos lotes 1A e 1B fica claro que o 

isolamento dos sorotipos de Salmonella sp. deu-se quase que exclusivamente a 

partir de amostras coletadas nas UCTs. 

 

 Nas TABELAS 5 e 6 estão os resultados obtidos com as amostras do lote 2A. 

Pode-se observar que os isolamentos de Salmonella sp. ocorreram somente na 

UCT, e a partir do 90º dia (TABELA 5).  

 Neste lote houve a detecção de 4 sorotipos diferentes de Salmonella: S. 

Mbandaka, S.Typhimurium, S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:- e S. enterica subsp. 

enterica 4,5,12:i:1,2. Este último não tinha sido anteriormente identificado. Neste 

lote, Salmonella sp. foi isolada da ração do cocho (90º, 120º, 130º dias), fezes (120º, 

130º, 140º, 150º dias), ambiente (120º, 130º, 140º dias) e água de abastecimento 

(120º dia) (TABELA 5). 

 No 90º dia, houve o isolamento de S. Mbandaka a partir de ração do cocho, 

mas esse sorotipo só foi novamente detectado após o alojamento dos animais na 

pocilga de matança do estabelecimento industrial (TABELA 6). A partir do 120º dia, 

foi isolada S. Typhimurium de todas as amostras de fezes.  

 Nesta UCT, houve o único isolamento de Salmonella a partir de amostras de 

água de abastecimento. Este resultado mostrou-se muito importante em função do 

potencial que a água fornecida aos animais pode representar na disseminação de 

Salmonella na propriedade. Os sorotipos detectados na água de abastecimento no 

120º dia, S. Typhimurium e S. 4,5,12:i:1,2, estiveram presentes juntos ou 
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isoladamente em amostras de fezes, ambiente e ração no cocho no mesmo dia e 

nas amostragens subseqüentes. 

 KICH et al. (2005), em SC e RS, não pesquisaram Salmonella em água de 

abastecimento de suinoculturas, entretanto, encontraram 48% de amostras de água 

de abastecimento contaminadas por coliformes fecais acima de 23 NMP/100ml. 

Segundo os autores, a presença de coliformes fecais na água deve ser considerada 

como risco eminente de infecção dos animais por agentes entéricos em granjas de 

suínos, não podendo ser descartada como veículo de transmissão de Salmonella sp. 

Porém, em estudo de potabilidade de águas de poços realizado em propriedades 

rurais em Palotina/PR, não foi detectada a presença de Salmonella sp. mesmo 

quando havia alta contaminação por Escherichia coli (RAYMUNDO et al., 2002). 

 O lote 2A apresentou 11 pontos positivos ao longo do confinamento, 

entretanto isto não refletiu nas amostras colhidas durante o abate (TABELA 6). 

 Como pode ser observado pela TABELA 6, Salmonella sp. foi isolada 

somente a partir das amostras coletadas das fezes de suínos nas pocilgas de 

matança do estabelecimento industrial de abate. Foram identificados três sorotipos, 

S. Mbandaka, S. Typhimurium e S. 4,5,12:i:-, todos também isolados durante o 

confinamento. 
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Tabela 5: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto e por dia de coleta realizada na 

Granja 2 (lote 2A). 

Data de 
coleta 

Local de 
coleta 

Ponto de 
coleta1 Resultados e/ou sorotipos isolados 

0 UPL-M Todos Ausência 
10 UPL-M Todos Ausência 
20 UPL-M Todos* Ausência 
30 UPL-C Todos Ausência 
40 UPL-C Todos Ausência 
50 UPL-C Todos Ausência 
60 UPL-C Todos Ausência 
70 UCT Todos* Ausência 
80 UCT Todos* Ausência 
90 UCT Ração cocho Salmonella Mbandaka 
  Demais pontos Ausência 

100 UCT Todos Ausência 
110 UCT Todos Ausência 
120 UCT Ração cocho Salmonella Typhimurium 

  Fezes  S. Typhimurium, S. enterica subsp. enterica 
4,5,12:i:- 

  Ambiente  Salmonella Typhimurium 
  Água 

abastecimento
S. Typhimurium, S. enterica subsp. enterica 

4,5,12:-:1,2 
  Demais pontos Ausência 

130 UCT Ração cocho S. Typhimurium 
  Fezes  S. Typhimurium,  

S. enterica subsp. enterica 4,5,12:-:1,2 
  Ambiente  S. enterica subsp. enterica 4,5,12:-:1,2 
  Demais pontos Ausência 

140 UCT Fezes  S. Typhimurium 
  Ambiente  S. Typhimurium 
  Demais pontos** Ausência 

150 UCT Fezes  S. Typhimurium 
  Demais pontos Ausência 

*Ração do cocho – Não realizado  
**Água de Abastecimento – Não realizado 
1Pontos de coleta na criação: ração no cocho (Pontos 1, 5, 11), ração da fábrica ou estoque (Pontos 9, 15), água 
de beber (Pontos 2, 6, 12), água de abastecimento (Pontos 10, 16), ambiente – piso (Pontos 4, 8, 14), fezes 
(Pontos 3, 7, 13).  
UPL-M – Unidade Produtora de Leitões (Maternidade) 
UPL-C – Unidade Produtora de Leitões (Creche) 
UCT – Unidade de Crescimento e Terminação 
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Tabela 6: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto de coleta no frigorífico dos suínos 

provenientes da Granja 2 (lote 2A). 

Ponto de coleta 
Resultado e/ou 

Sorotipos isolados 

Ambiente – piso da pocilga antes da 

entrada dos animais 

Ausência 

Fezes dos animais após o alojamento 

nas pocilgas de descanso 

S. Mbandaka, S. Typhimurium,  

S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:- 

Água residual de escaldamento dos 

animais 

Ausência 

Água residual de lavagem das 

carcaças após a depilação e toalete 

Ausência 

Musculatura da região da papada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície da mesa rolante de 

inspeção de vísceras 

Ausência 

Linfonodos mesentéricos Ausência 

Superfície da serra de meias-carcaças Ausência 

Água residual de lavagem de meias-

carcaças 

Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Coluna vertebral serrada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 
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 Nas TABELAS 7 e 8 estão os resultados obtidos com o lote 2B. 

 Novamente, os resultados encontrados para o lote 2B indicaram a importância 

das UCTs na prevalência de Salmonella sp., uma vez que somente nesta etapa da 

criação foi isolado o patógeno. Foram isolados sorotipos de Salmonella das fezes 

(70º e 90º dias) e do ambiente (90º dia). Nos demais pontos não foi detectada a 

presença do patógeno. Os sorotipos identificados foram S. Typhimurium e S. Derby, 

sendo que no 90º dia, ambos sorotipos foram isolados das amostras de fezes e 

ambiente. 

 Apesar da propriedade e conseqüentemente o poço ser o mesmo do lote 2ª, 

não houve isolamento de Salmonella proveniente da água de abastecimento no lote 

2B. Nenhuma medida corretiva foi adotada entre uma coleta e outra que pudesse 

justificar estes resultados. 

 No frigorífico, Salmonella foi isolada das amostras de fezes após o alojamento 

dos suínos nas pocilgas, onde foram encontrados os sorotipos Salmonella enterica 

subsp. enterica 4,5 e S. Typhimurium (TABELA 8). Salmonella enterica subsp. 

enterica 4,5 não havia sido isolada durante o confinamento dos animais deste lote. 

 Na etapa de abate, cepas de S. Panama foram isoladas a partir de amostras 

provenientes de linfonodos mesentéricos (TABELA 8). Este sorotipo também foi 

identificado nas amostras provenientes de mesa de inspeção. Ao que tudo indica 

houve a contaminação da mesa pela Salmonella presente nos linfonodos, após a 

incisão dos mesmos. Esses resultados são importantes na epidemiologia de 

Salmonella na cadeia produtiva de suínos e indicam a possibilidade de 

disseminação do patógeno a partir dos linfonodos levando à contaminação do 

ambiente de abate e da carne. 
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Tabela 7: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto e por dia de coleta realizada na 

Granja 2 (lote 2B). 

Dia de 
coleta 

Local de 
coleta 

Ponto de 
coleta1 

Resultados e/ou 
Sorotipos encontrados 

0 UPL-M Todos Ausência 

10 UPL-M Todos* Ausência 

20 UPL-M Todos* Ausência 

30 UPL-C Todos Ausência 

40 UPL-C Todos Ausência 

50 UPL-C Todos Ausência 

60 UPL-C Todos Ausência 

70 UCT Fezes  Salmonella Typhimurium 

  Demais pontos* Ausência 

80 UCT Todos* Ausência 

90 UCT Fezes S. Derby; S. Typhimurium 

  Ambiente S. Derby; S. Typhimurium 

  Demais pontos* Ausência 

100 UCT Todos* Ausência 

110 UCT Todos Ausência 

120 UCT Todos Ausência 

130 UCT Todos Ausência 

140 UCT NR  - 

150 UCT Todos Ausência 

*Ração no cocho – não realizado 
1Pontos de coleta na criação: ração no cocho (Pontos 1, 5, 11), ração da fábrica ou estoque (Pontos 9, 15), água 
de beber (Pontos 2, 6, 12), água de abastecimento (Pontos 10, 16), ambiente – piso (Pontos 4, 8, 14), fezes 
(Pontos 3, 7, 13).  
UPL-M – Unidade Produtora de Leitões (Maternidade) 
UPL-C – Unidade Produtora de Leitões (Creche) 
UCT – Unidade de Crescimento e Terminação 
NR – análise não realizada 
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Tabela 8: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto de coleta no frigorífico dos suínos 

provenientes da Granja 2 (lote 2B). 

Ponto de coleta Resultado e/ou 
Sorotipos isolados 

Ambiente – piso da pocilga antes da 

entrada dos animais 

Ausência 

Fezes dos animais após o alojamento 

nas pocilgas de descanso 

Salmonella Typhimurium; 

 S. enterica subsp. enterica 4,5 

Água residual de escaldamento dos 

animais 

Ausência 

Água residual de lavagem das 

carcaças após a depilação e toalete 

Ausência 

Musculatura da região da papada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície da mesa rolante de 

inspeção de vísceras 

Salmonella Panama 

Linfonodos mesentéricos Salmonella Panama 

Superfície da serra de meias-carcaças Ausência 

Água residual de lavagem das meia-

carcaças 

Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Coluna vertebral serrada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência  

Superfície interna de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 
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 Nas TABELAS 9 e 10 estão os resultados obtidos com o lote 3A e lote 3B, 

respectivamente, até a saída da creche (60º dia). 

 Diferentemente dos resultados que foram obtidos para os lotes anteriores, 

com outros produtores, tanto no lote 3A como no lote 3B foi isolada Salmonella sp. a 

partir de amostras coletadas na creche (UPL-C). 

 Para ambos os lotes foram detectados dois sorotipos, S. Typhimurium e S. 

enterica subsp. enterica 4,5 (TABELAS 9 e 10), sendo os resultados positivos 

encontrados em mais de um dia de coleta (lote 3A – 40º e 50º dias; lote 3B – dias 

zero, 30, 40 e 50) em amostras de ração do cocho, fezes e ambiente. Pode-se supor 

que os 02 sorotipos encontrados nas amostras de ração do cocho, assim como do 

ambiente (piso) tenham ocorrido pela contaminação fecal.  

 Ao observarmos os resultados do lote 3B (TABELA 10) podemos verificar que 

S. Typhimurium também foi isolada de amostras da ração proveniente da fábrica (dia 

zero). Acontece que neste lote, a ração contaminada era a fornecida à fêmea 

reprodutora e não aos leitões. De qualquer modo, a contaminação existente na 

ração indicou que Salmonella Typhimurium estava presente no ambiente de preparo 

e armazenamento dos alimentos e este, portanto, poderia ter servido de fonte de 

contaminação. 

 Um dado interessante acerca dos achados destes dois lotes, foi a 

contaminação da UPL-C, e a presença dos mesmos sorotipos em lotes distintos de 

animais mostrando que havia uma adaptação destes sorotipos ao ambiente. Essa 

suposição é verdadeira, visto que quando os animais pertencentes a esses lotes 

foram agrupados e transferidos à UCT, outros sorotipos, principalmente S. Panama, 

começaram a ser encontrados em detrimento à S. Typhimurium, que voltou a ser 

isolada somente a partir do 100º dia, em amostras fecais (TABELA 11).  
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Tabela 9: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto e por dia de coleta realizada na 

Granja 3 (lote 3A). 

Dia de coleta 
Local de 

coleta 
Ponto de  
coleta1 

Resultado ou sorotipo isolado 

0 UPL-M Todos* Ausência 

10 UPL-M Todos Ausência 

20 UPL-M Todos Ausência 

30 UPL-C Todos Ausência 

40 UPL-C Ração cocho  S. Typhimurium 

  Fezes  S. Typhimurium 

  Ambiente  S. Typhimurium 

S. enterica subsp. enterica 4,5 

  Demais pontos Ausência 

50 UPL-C Ração cocho  S. Typhimurium 

  Fezes  S. Typhimurium 

  Ambiente  S. Typhimurium 

  Demais pontos Ausência 

60 UPL-C Todos Ausência 

*Água de beber– não realizado 
1Pontos de coleta na criação: ração no cocho (Pontos 1, 5), ração da fábrica (Ponto 9), água de beber (Pontos 2, 
6), água de abastecimento (Pontos 10), ambiente – piso (Pontos 4, 8), fezes (Pontos 3, 7).  
UPL-M – Unidade Produtora de Leitões (Maternidade) 
UPL-C – Unidade Produtora de Leitões (Creche) 
 

 Após a transferência dos animais dos lotes 3A e 3B para a UCT e a formação 

do lote 3AB, Salmonella sp. foi isolada em todas os dias amostrados, do 70º ao 130º 

dia (TABELA 11). Como o abate dos animais deste lote foi antecipado, não foram 

realizadas coletas no 140º e 150º dias.  

 Além de S. Panama, presente em quase todos os dias e pontos amostrados 

(exceto no 120º dia) (TABELA 11), foram identificados os sorotipos S. Typhimurium 

em amostras fecais coletadas no 100º, 120º e 130º dias e de ambiente (120º dia); o 

sorotipo S. 4,5,12:i:-, em amostras fecais e ração do cocho (120º dia); e o sorotipo S. 

Mbandaka em amostras fecais no 130º dia. Foi detectada, ainda, cepa rugosa de S. 
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enterica subsp. enterica em amostras de ração do cocho (90º dia) e de fezes (110º 

dia). 

Tabela 10: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto e por dia de coleta realizada na 

Granja 3 (lote 3B). 

Data de 
coleta 

Local de 
coleta 

Ponto de coleta1 Resultado e/ou sorotipo isolado 

0 UPL-M Ração fábrica S. Typhimurium 

  Demais pontos Ausência 

10 UPL-M Todos Ausência 

20 UPL-M Todos Ausência 

30 UPL-C Fezes S. Typhimurium;  

S. enterica subsp. enterica 4,5 

  Demais pontos Ausência 

40 UPL-C Ambiente S. Typhimurium 

  Demais pontos Ausência 

50 UPL-C Ração cocho S. Typhimurium 

  Fezes S. Typhimurium 

  Ambiente S. Typhimurium 

  Demais pontos Ausência 

60 UPL-C Todos Ausência 

1Pontos de coleta na criação: ração no cocho (Pontos 1, 5), ração direto da fábrica (Ponto 9), água de beber 
(Pontos 2, 6), água de abastecimento (Pontos 10), ambiente – piso (Pontos 4, 8), fezes (Pontos 3, 7).  
UPL-M – Unidade Produtora de Leitões (Maternidade) 
UPL-C – Unidade Produtora de Leitões (Creche) 
 

 Comparando-se os resultados obtidos na UPL (lotes 3A e 3B) (TABELAS 9 e 

10) e na UCT (lote 3AB) (TABELA 11) ficou evidente que há prevalência de 

determinados sorotipo S. Typhimurium a UPL e S. Panama a UCT. Entretanto, pode-

se considerar a UCT como etapa importante na disseminação de Salmonella, uma 

vez que os sorotipos isolados das amostras colhidas neste local também o foram no 

estabelecimento de abate. 



 47

Tabela 11: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto e por dia de coleta realizada na 

Unidade de Crescimento e Terminação da Granja 3 (lote 3AB). 

Dia de 
coleta 

Local de 
coleta 

Ponto de 
coleta1 

Resultados e/ou sorotipo isolado 

70 UCT Ração cocho Salmonella Panama 

  Fezes  Salmonella Panama 

  Ambiente  Salmonella Panama 

  Demais pontos Ausência 

80 UCT Ração cocho Salmonella Panama 

  Fezes  Salmonella Panama 

  Ambiente Salmonella Panama 

  Demais pontos Ausência 

90 UCT Ração cocho Salmonella Panama;  

S. enterica subsp. enterica cepa rugosa 

  Fezes Salmonella Panama 

  Demais pontos Ausência 

100 UCT Fezes  S. Panama; S. Typhimurium 

  Ambiente  Salmonella Panama 

  Demais pontos Ausência 

110 UCT Fezes Salmonella Panama;  

S. enterica subsp. enterica cepa rugosa 

  Demais pontos Ausência 

120 UCT Ração cocho S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:- 

  Fezes S. Typhimurium; 

S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:- 

  Ambiente Salmonella Typhimurium 

  Demais pontos Ausência 

130 UCT Fezes S. Panama; S. Typhimurium;  

S. Mbandaka 

  Demais pontos Ausência 

1Pontos de coleta na criação: ração no cocho (Ponto 11), ração direto do estoque (Ponto 15), água de beber 
(Ponto 12), água de abastecimento (Ponto 16), ambiente – piso (Ponto 14), fezes (Ponto 13).  
UCT – Unidade de Crescimento e Terminação 
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Tabela 12: Ocorrência de Salmonella sp. por ponto de coleta no frigorífico dos 

suínos provenientes da Granja 3 (lote 3AB). 

Ponto de coleta 
Resultado e/ou 

sorotipos encontrados 

Ambiente – piso da pocilga antes da entrada 

dos animais 

S. Mbandaka 

Fezes dos animais após o alojamento nas 

pocilgas de descanso 

Salmonella Panama;  

S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:- 

Água residual de escaldamento dos animais Ausência 

Água residual de lavagem das carcaças 

após a depilação e toalete 

Ausência 

Musculatura da região da papada Salmonella Panama; S. Typhimurium; 

S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:- 

Superfície externa de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

evisceração 

Ausência 

Superfície da mesa rolante de inspeção de 

vísceras 

Ausência 

Linfonodos mesentéricos Salmonella Typhimurium 

Superfície da serra de meias-carcaças Ausência 

Água residual de lavagem de meias-

carcaças 

Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Superfície interna de carcaças após a 

lavagem final 

Ausência 

Coluna vertebral serrada Ausência 

Superfície externa de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência  

Superfície interna de carcaças após a 

frigorificação 

Ausência 
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 No abate dos animais do lote 3AB foi obtido um resultado diferente dos 

anteriores. Como pode ser observado na TABELA 12, foi isolada S. Mbandaka a 

partir de amostras provenientes do piso da pocilga antes da entrada dos animais. 

Este achado foi o único em todo o trabalho. Não havia sido encontrada Salmonella 

sp. nas amostras ambientais de pocilgas anteriormente avaliadas, antes da entrada 

dos lotes. 

 Os sorotipos S. Panama e S. enterica subsp. enterica 4,5,12:i:- (TABELA 12) 

foram isolados a partir das amostras de fezes coletadas após o alojamento dos 

animais nas pocilgas do matadouro. Estes mesmos sorotipos haviam sido 

encontrados nas UCTs (TABELA 11).  

 Os sorotipos S. Panama, S. 4,5,12:i:-, além de S. Typhimurium, foram 

isolados das amostras coletadas na musculatura da região da papada. Esses 

resultados mostram claramente o reflexo da contaminação existente nas fezes com 

a da musculatura da cabeça. Nos linfonodos mesentéricos, cepas de S. 

Typhimurium foram isoladas. 

 

 Fazendo-se uma avaliação do conjunto de resultados obtidos neste estudo 

para todos os lotes, alguns pontos relacionados à disseminação de Salmonella na 

cadeia produtiva de suínos, devem ser destacados. São eles: as fontes potenciais 

de contaminação; a influência das etapas do confinamento sobre a positividade e 

sorotipos encontrados; a importância do pré-abate; e o reflexo das contaminações 

existentes nas granjas com as do frigorífico.  

 A TABELA 13 apresenta um panorama geral da contaminação por Salmonella 

obtida nas granjas, independente do dia de coleta, de lote ou criador. 
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 Das amostras coletadas na etapa de criação, as fezes foram as que 

apresentaram maior percentual de positividade. Das 289 amostras de fezes 

avaliadas nesta etapa, 60 (20,8%) apresentaram contaminação por Salmonella sp. 

As amostras ambientais e as de ração do cocho apresentaram o mesmo percentual 

de positividade, 11,7% (TABELA 13). Por estes resultados fica clara a importância 

que as fezes tiveram na disseminação de Salmonella no ambiente como um todo, 

inclusive no interior dos cochos. 

 

Tabela 13: Ocorrência de Salmonella nas diferentes amostras examinadas em 

unidade produtoras de leitões e unidades de crescimento e terminação. 

Ponto de coleta 
Número de 
amostras 

Amostras positivas 
para Salmonella (Nº / %)

Ração no cocho  213 25 / 11,7 

Ração da fábrica ou estoque  240 03 / 1,2  

Água de beber  237 01 / 0,4 

Água de abastecimento  79 01 / 1,3 

Ambiente  240 28 / 11,7 

Fezes nas granjas  289 60 / 20,8 

TOTAL 1.298 118 / 9,1 

 

 No presente trabalho optou-se por realizar análises de Salmonella sp. a partir 

de amostras de fezes colhidas no ambiente e não diretamente da ampola retal. A 

razão para isso é que não era objetivo avaliar a prevalência de Salmonella sp. em 

lotes de suínos, e sim verificar o comportamento dela ao longo da criação e abate. 

Apesar deste método não ser muito usual, ele se mostrou satisfatório quer seja pela 

facilidade na coleta, ou por possibilitar que uma maior diversidade de sorotipos fosse 



 51

encontrada. Além disso, podem evitar resultados negativos decorrentes da excreção 

intermitente de Salmonella por suínos portadores. 

 Em ração da fábrica ou estoque e em água de abastecimento foram 

identificados 1,2 e 1,3% de resultados positivos, respectivamente. BARBER et al. 

(2002), nos EUA, verificaram que 3% das amostras de água de abastecimento em 

granjas de suínos, contaminadas por Salmonella. Contudo, independentemente da 

prevalência, água e ração contaminados por Salmonella podem potencialmente 

proporcionar uma rápida disseminação no ambiente e em todos os animais 

confinados devendo ser considerados como fontes importantes deste patógeno 

durante a criação dos animais.  

 Pela TABELA 14 pode-se observar o número e percentual de contaminação 

por Salmonella de acordo com o tipo de amostra e local de acomodação dos animais 

(UPL-M, UPL-C e UCT). 

 As fezes apresentaram um percentual de contaminação por Salmonella sp. de 

1,6, 14,1 e 35,1% nas UPLs-M, UPLs-C e UCTs, respectivamente (TABELA 14). A 

ração no cocho apresentou contaminação em 10,1% nas UPLs-C e 18,2% na UCTs, 

não tendo sido isolada nas UPLs-M. Estas prevalências de Salmonella sp. em 

amostras de ração no cocho nas UPLs-C e UCTs podem estar relacionadas ao tipo 

de comedouro encontrado nestas fases de criação, uma vez que os animais 

conseguem pisar na ração, proporcionando, por conseqüência, maior contaminação 

fecal, o que também foi relatado por KICH et al. (2005).  

 Outro fator, segundo KICH et al. (2005), que poderia explicar a ausência de 

Salmonella em amostras de ração no cocho nas UPLs-M, seria uma fermentação 

natural que ocorreria em virtude da umidificação da ração fornecida. Este efeito 

também foi considerado por van der WOLF et al. (1999) como forma de controle de 
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Salmonella sp. na propriedade. Esse processo fermentativo não foi avaliado neste 

estudo. Um terceiro fator que deve ser levado em conta, foi propriamente o baixo 

percentual de contaminação das fezes nesta fase o que não proporcionaria a 

distribuição de sorotipos de Salmonella no ambiente. 

 Com relação às amostras de ração da fábrica e estoque, a contaminação foi 

baixa: 1,8% na UPL-M e 1,7% na UCT. KICH et al. (2005), no RS e SC, encontraram 

3,1% das amostras de ração contaminadas por Salmonella em unidades de 

terminação, valor este superior ao encontrado no presente estudo. 

 

Tabela 14: Número e percentual de isolamento de Salmonella sp. para os diferentes 

locais de alojamento dos animais e tipos de amostras examinadas. 

Local de alojamento dos animais * 

UPL-M UPL-C UCT Tipo de Amostra 

T ** Nº(%) ***  T Nº(%) T Nº(%) 

Ração cocho  45   0 69  7 (10,1) 99  18 (18,2) 

Ração fábrica/estoque  54  1(1,8) 69  0 117  2 (1,7) 

Água de beber  51  0 69  0 117  1 (0,8) 

Água de abastecimento 18  0 23  0 38  1 (2,6) 

Ambiente  54  0  69  10 (14,5) 117 18 (15,4) 

Fezes nas granjas  63  1 (1,6) 78  11 (14,1) 148 48 (35,1) 

Totais 285 2 (0,7) 377 28 (7,4) 636  88 (13,8) 

* UPL-M – Unidade Produtora de Leitões (Maternidade); UPL-C – Unidade Produtora de Leitões (Creche); UCT – 
Unidade de Crescimento e Terminação 
** T – total de amostras avaliadas por tipo de amostra 
*** Número de amostras positivas para Salmonella  e seus respectivos percentuais 
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 Pela TABELA 14 verifica-se que a prevalência de Salmonella foi muito mais 

importante na etapa final de criação (UCT), quando comparado com as UPLs.  

 A maior prevalência encontrada nas UCTs pode estar relacionada 

principalmente a dois fatores: o primeiro deles, diz respeito ao tempo de 

permanência dos animais nas pocilgas. O alojamento dos suínos por um período de 

110 numa única pocilga facilita a disseminação do patógeno no ambiente, 

principalmente através da grande quantidade de fezes depositadas sobre o piso, 

tornando difícil o seu controle. Neste sentido, a chance de animais negativos 

tornarem-se portadores de Salmonella é maior quanto maior for a contaminação 

fecal do ambiente (PROUX et al., 2001). Portanto, em função das dificuldades de se 

remover completamente as fezes das pocilgas nas UCTs, pode haver adaptação de 

sorotipos de Salmonella sp. ao local e esses sorotipos acabam por contaminar os 

animais. 

 O outro fator se refere às condições do contato e mistura de animais de 

propriedades diferentes e que são reunidos na UCT, acarretando em estresse, entre 

outros fatores, e que podem influenciar a prevalência de Salmonella nas UCTs. 

BERENDS et al. (1996) verificaram que quanto maior o tempo que os animais 

permanecem juntos, mais difícil é o controle de Salmonella  

 De uma maneira geral, as UPLs avaliadas neste estudo encontravam-se em 

melhores condições de higiene do que as UCTs, principalmente com relação à 

remoção de fezes. Certamente isso refletiu na prevalência de Salmonella encontrada 

nas UPL-M, UPL-C e UCT, que foi de 1,6, 14,1 e 35,1%, respectivamente.  

 As granjas utilizadas no presente estudo não tinham um planejamento de 

controle de pragas, e era comum a presença de animais domésticos, moscas e 

pássaros no interior das instalações. De acordo com BARBER et al. (2002), em 
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suinoculturas nos EUA, Salmonella foi isolada de 12% de amostras fecais de gatos, 

8% de pássaros, 6% de moscas e 5% de camundongos, indicando a importância 

destes animais como vetores do patógeno. 

 As UCTs avaliadas neste estudo realizavam um vazio sanitário de 40 dias, em 

média, procedimento que não era seguido nas UPLs, as quais não faziam vazio 

algum. Contudo, a realização de vazio sanitário não foi um fator de controle para 

Salmonella nas granjas. 

 Os resultados positivos para Salmonella obtidos por ponto de coleta durante o 

abate dos 05 lotes avaliados podem ser visualizados na TABELA 15. Nesta tabela é 

possível verificar que as fezes coletadas após o alojamento dos animais nas 

pocilgas (Ponto 19) foram as que apresentaram maiores percentuais de 

contaminação, 84%. Houve isolamento de Salmonella a partir deste ponto em todos 

os lotes. 
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Tabela 15: Número de amostras positivas para Salmonella sp. por ponto de coleta 

em estabelecimento industrial de abate para cada um dos lotes 

examinados. 

Lotes 2 Ponto 
de 

coleta 1 1A 1B 2A 2B 3AB 
Total 3 

18 0/5 0/5 0/5 0/5 4/5 4 (16) 

19 3/5  5/5 4/5 5/5 4/5 21 (84) 

22 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 6 (40) 

23e 0/3 1/3 0/3 0/3 0/3 1 (6,7) 

24 3/3 0/3 0/3 1/3 0/3 4 (26,7)

25 0/3 1/3 0/3 1/3 1/3 3 (20) 

27 0/1 1/1 0/1 0/1 0/1 1 (20) 

1 Foram indicados na tabela somente os pontos em que houve pelo menos um resultado positivo. 18 
– ambiente da pocilga antes da entrada dos animais; 19 – fezes dos animais após o alojamento nas 
pocilgas de descanso; 22 – musculatura da região da papada; 23e – superfície externa de carcaças 
após a evisceração; 24 – superfície de mesa rolante de inspeção de vísceras; 25 – linfonodos 
mesentéricos; 27 – água residual de lavagem final de meias-carcaças. 
2 Número de amostras positivas por ponto / número de amostras analisadas. 
3 Número de amostras positivas e o percentual entre parênteses. 
 

 O percentual de resultados positivos obtidos a partir de fezes nas UCTs 

(TABELA 14) e das fezes nas pocilgas (ponto 19) (TABELA 15), foram de 35,1% e 

84%, respectivamente. É possível verificar que o transporte e alojamento dos 

animais nas pocilgas de matança no frigorífico foram etapas que possibilitaram maior 

excreção de Salmonella através das fezes, o que levou a grande diferença entre os 

percentuais de amostras positivas nas fezes coletadas nas granjas e no frigorífico. 

Estas etapas têm sido apontadas como importantes fatores para o aumento de 

excreção de Salmonella, principalmente em função do estresse (LO FO WONG et 

al., 2002; SWANENBURG et al., 2001a; WILLIAMS & NEWELL, 1970). 
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Durante o transporte os animais são submetidos a diversos fatores 

considerados estressantes como odores, ruídos, mistura com animais 

desconhecidos, aumento da densidade, longa duração do transporte e mudanças de 

temperatura. Adicionalmente, os animais podem se infectar a partir dos próprios 

caminhões transportadores que atuam como fonte de contaminação. ROSTAGNO et 

al. (2001), em Lavras, MG, detectaram 83,3% de amostras de fezes coletadas nos 

caminhões de transporte positivas para Salmonella. SWANENBURG et al. (2001d) 

verificaram que 17,5% dos caminhões considerados limpos, estavam contaminados 

por Salmonella.  

 O contato com animais desconhecidos pode possibilitar a maior exposição de 

animais negativos aos portadores. A contaminação se dá relativamente rápido, 

sendo que o patógeno pode ser evidenciado nas fezes ou em linfonodos da cadeia 

digestiva 3 horas após a infecção, aumentando a prevalência de animais positivos 

(FEDORKA-CRAY et al., 1994). 

 HURD et al. (2001) também demonstraram que tal infecção pode ser rápida 

durante o transporte e o período de descanso no abatedouro, sendo considerada a 

maior razão para o aumento da prevalência de Salmonella em suínos. 

 Porém, ROSTAGNO et al. (2005) sugeriram, em recente pesquisa realizada 

nos EUA, que o transporte dos suínos não tem efeito significativo na prevalência de 

Salmonella. Segundo os resultados obtidos pelos autores, animais que permanecem 

dentro dos caminhões de transporte apresentaram prevalência menor do que os 

suínos que são desembarcados e mantidos nas pocilgas, contradizendo o que se 

acreditava até o momento. 

 Estes dados de ROSTAGNO et al. (2005) devem ser avaliados com cuidado 

pois os suínos empregados pesavam somente 25kg, diferente do que ocorre no 
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abate industrial onde os animais têm ao redor de 110kg. A manutenção destes 

animais maiores nos caminhões poderia ser uma fonte adicional de estresse. 

 Para as amostras de ambiente (piso) de pocilgas antes da entrada dos 

animais, foram obtidos resultados de amostras positivas para Salmonella somente 

no lote 3AB (TABELA 15). Em outros trabalhos realizados, Salmonella também foi 

isolada em variados percentuais a partir de amostras de piso de pocilgas 

higienizadas (LÁZARO et al., 1997; SWANENBURG et al., 2001c, SWANENBURG 

et al., 2001d).  

Apesar dos isolamentos de Salmonella obtidos em amostras de piso de 

pocilga no lote 3AB não foi confirmada a contaminação dos animais ou da sala de 

matança pelos sorotipos ali identificados, mostrando que a pocilga acabou não 

funcionando como fonte de contaminação, conforme hipótese comprovada por 

SWANENBURG et al. (2001b) e HURD et al. (2002). 

  

Durante a realização do presente trabalho não foi verificada a etapa de 

higienização das pocilgas no matadouro-frigorífico, mas visualmente as mesmas 

sempre estiveram limpas, o que pode ter influenciado a baixa freqüência encontrada 

de amostras contaminadas. 

 A musculatura da papada (ponto 22) apresentou 40% de contaminação por 

Salmonella (TABELA 15). Há a hipótese de que a contaminação da musculatura da 

papada tenha vindo da cavidade oral do animal, já que nesta fase de abertura de 

papada, também se expõe a língua, o que proporciona contaminação cruzada. Por 

sua vez, pode ocorrer contaminação de facas utilizadas para o corte dessa região 

levando à contaminação de outras carcaças. 
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 A presença de Salmonella na cavidade oral geralmente é decorrente da 

ingestão de fezes durante as etapas de transporte e descanso, uma vez que nesta 

fase, os animais estão em jejum, estressados e com fome. 

 Além da cavidade oral, a incisão dos linfonodos da cabeça e papada 

(retrofaríngeos, parotídeos, submandibulares e cervicais) examinados durante a 

inspeção post-mortem dos animais, pode ter proporcionado a contaminação dessa 

região, uma vez que os animais portadores possuem Salmonella sp. nestes gânglios 

(BERENDS et al., 1997). A remoção dos mesmos deve ser cuidadosa para 

minimizar os riscos de contaminação em carcaças suínas. 

 Alguns estudos têm evidenciado elevadas percentagens de contaminação por 

Salmonella em amostras de língua, tonsilas e linfonodos regionais, mesmo em lotes 

de animais considerados sorologicamente negativos (CASTAGNA & CARDOSO, 

2001; SWANENBURG et al., 2001c; SWANENBURG et al., 2001d). 

 BERENDS et al. (1997), na Holanda, sugerem que a inspeção de linfonodos 

seja somente visual evitando que ocorram contaminações de carcaças por meio dos 

linfonodos. No Brasil, porém, a legislação brasileira prevê que na inspeção “post-

mortem” de suínos, sejam incisados linfonodos a fim de se verificar alterações 

patológicas e de potencial zoonótico para que se dê o destino adequado às 

carcaças. Este ponto se torna um motivo de investigação científica uma vez que, em 

nosso país, não existem trabalhos de pesquisa neste sentido. 

 Uma terceira hipótese para explicar a contaminação encontrada na carne de 

papada seria a regurgitação de conteúdo estomacal, contaminando a carcaça 

através do esôfago durante a liberação da língua ou durante a evisceração. A 

faringe e o trato gastrintestinal são considerados importantes fontes de 

contaminação de carcaças suínas por Salmonella (BORCH et al., 1996). 
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 De qualquer forma, as contaminações existentes em musculatura, mesas, 

facas e outras superfícies, pode ser um reflexo direto dos sorotipos existentes nas 

fezes. 

Nas amostras de superfície de mesa de inspeção (ponto 24) foram 

encontrados 26,7% de amostras positivas (TABELA 15). SAMMARCO et al. (1997), 

na Itália, encontraram um percentual mais baixo, 6,3%. Porém LÁZARO et al. 

(1997), no Rio de Janeiro, verificaram que 45,5% de amostras de mesa de inspeção 

apresentaram-se contaminadas. Neste caso, as mesas não eram de higienização 

automatizada, o que certamente influenciou na alta porcentagem de amostras 

contaminadas. 

 Geralmente, estabelecimentos mais modernos, principalmente aqueles 

exportadores, como é o caso do estabelecimento utilizado neste estudo, possuem 

mesa rolante de inspeção de vísceras com higienização contínua por meio de 

aspersão de água quente sob pressão. Esta higienização é importante face à 

contaminação freqüente das superfícies das mesmas por sangue, material purulento, 

conteúdo gastrintestinal, etc. Mesmo assim, em virtude dos percentuais encontrados, 

este processo de higienização não está permitindo a eliminação completa da 

contaminação existente. 

A superfície externa de carcaça após a evisceração (ponto 23e) foi positiva 

em 6,7% das amostras, e os linfonodos mesentéricos (ponto 25) e água residual de 

lavagem de meias carcaças (ponto 27) apresentaram 20% de positividade cada. 

 Salmonella não foi isolada a partir de amostras de água residual de 

escaldagem. O sistema de escaldagem utilizado pela indústria em estudo se baseia 

na aspersão de água quente sobre a superfície externa das carcaças. Esse sistema 
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é considerado mais eficiente que o sistema de imersão, e pode ter sido o motivo dos 

resultados encontrados no presente estudo. 

 Além da aspersão, a renovação constante da água e o controle de 

temperatura podem influenciar numa maior ou menor prevalência de Salmonella 

durante a escaldagem (SWANENBURG et al., 2001d). Desde que realizada 

corretamente a escaldagem pode reduzir a maioria dos microrganismos 

contaminantes da pele de suínos (GILL & BRYANT, 1993). 

 Para que haja uma ação antimicrobiana adequada deve-se respeitar uma 

temperatura mínima de 62ºC para minimizar os riscos de contaminação pela água 

de escaldagem (SÖRQVIST & DANIELSSON-THAM, 1990). A legislação brasileira, 

inclusive, exige que água de escaldagem seja mantida entre 62-72ºC, com 

renovação completa a cada 4 horas (BRASIL, 1995).  

No Brasil, em estudo realizado em estabelecimento de abate de suíno, 

Salmonella foi recuperada em 10% das amostras de tanque de escaldagem 

(LÁZARO et al., 1997). Na Holanda, SWANENBURG et al. (2001c) detectaram 3% 

das amostras de água de escaldagem contaminadas por Salmonella. Contudo, em 

outro experimento no mesmo país, os autores não encontraram contaminação na 

água de escaldagem (SWANENBURG et al., 2001d). BOTTELDOORN et al. (2003), 

em estabelecimentos de abate localizados na Bélgica, não isolaram Salmonella em 

amostras de água residual de escaldagem, resultado semelhante ao deste estudo. 

 Temperatura e renovação da água de escaldagem, presença de matéria 

orgânica e tipo de tanque (imersão ou aspersão) são variáveis que podem 

proporcionar diferenças na prevalência de Salmonella nesta etapa e devem ser 

motivação para pesquisas futuras.  
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 Outros pontos que também não apresentaram amostras positivas foram: água 

residual de lavagem após a depilação e toalete (ponto 21), superfície interna de 

carcaça após evisceração (ponto 23i), superfície de serra de meias-carcaças (ponto 

26), amostra superficial de carcaça antes da frigorificação (ponto 28) e amostra da 

região da coluna vertebral (ponto 29). Também não foram verificadas amostras 

superficiais de carcaças após a frigorificação (ponto 30) contaminadas por 

Salmonella. 

 Estes dados são similares aos obtido por RHO et al. (2001), na Coréia, que 

não encontraram Salmonella nas carcaças de suínos após as etapas de 

evisceração, frigorificação, cortes e nos postos de venda. No entanto, pesquisas 

realizadas em países da Europa, como Holanda, Bélgica, Alemanha e Inglaterra têm 

determinado a prevalência de Salmonella sp. em carcaças suínas, variando entre 1,1 

e 37% (BOTTELDOORN et al., 2003; DAVIES et al., 1999; KASBOHRER et al., 

2000; KORSAK et al., 2003; SWANENBURG et al., 2001c).  

 Deve-se considerar a higiene operacional do abate no estabelecimento 

estudado como o principal fator para a ausência de amostras de carcaças suínas 

contaminadas por Salmonella. Segundo BERENDS et al. (1997) as condições 

higiênico-sanitárias são fundamentais para a redução da contaminação superficial 

de carcaças suínas. 

 Os resultados negativos encontrados nestes pontos ou etapas do processo 

de abate dos suínos dos lotes estudados, não indicam, absolutamente, que os 

mesmos não são importantes para a contaminação por Salmonella. Indicam que o 

abate está sendo bem realizado e que os sorotipos de Salmonella isolados nas 

granjas, no pré-abate e abate (TABELA 15) acabaram por não se refletir no produto 

final. 
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 A distribuição dos sorotipos encontrados nas granjas está apresentada na 

TABELA 16. Identificaram-se 09 sorotipos de Salmonella sendo que em 03 culturas 

de S. enterica subsp. enterica não foi possível realizar a caracterização antigênica, 

por se tratarem de cepas rugosas. MICHAEL et al. (2002) no RS, encontraram 15 

sorotipos diferentes em propriedade de terminação de suínos. 

 Nas granjas, Salmonella Typhimurium foi o sorotipo mais freqüentemente 

isolado, perfazendo um total de 86 de 159 cepas avaliadas (54,1%), seguido de S. 

Derby (12,6%), S. Mbandaka (8,8%), S. Panama (7,5%) e S. Agona (6,9%). Estes 5 

sorotipos foram também os mais freqüentemente isolados nas fezes. É interessante 

observar, ainda, que todos os 10 sorotipos foram isolados em fezes, independente 

do seu encontro em outro tipo de amostra. A variedade de sorotipos encontrados 

pode estar relacionada a fontes múltiplas de contaminação, conforme verificado por 

DAVIES et al. (1998). 

 Com exceção dos sorotipos S. Agona e S. Poona, todos os outros foram 

isolados em mais de um ponto de coleta durante o confinamento dos suínos nas 

granjas (TABELA 16). 

 Salmonella Typhimurium foi o sorotipo que apresentou maior distribuição, 

tendo sido identificado em todos os pontos, exceto água de beber (Ab). Neste caso, 

S. Derby foi o único sorotipo isolado. 

 BAGGESEN et al. (1996), em granjas de suínos na Dinamarca, também 

observaram o predomínio do isolamento do sorotipo Typhimurium (64,4%) seguido 

por 7,2% de S. Infantis, que não foi isolado neste trabalho. Outros estudos 

verificaram predominância semelhante de S. Typhimurium (BOTTELDOORN et al., 

2003; DAVIES et al., 1998; SWANENBURG et al., 2001d). 
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Tabela 16: Distribuição dos sorotipos de Salmonella encontrados nas granjas, por 

ponto de coleta. 

Ponto de coleta1 
Sorotipo 

Rc Ab F Am Rf Aa 

Número e % 
de isolados 
por sorotipo 

S. Agona 0 0 11 0 0 0 11 (6,9) 
S. Derby 2 2 12 4 0 0 20 (12,6) 
S. 4,5 0 0 1 1 0 0 2 (1,3) 
S. 4,5,12:-:1,2 0 0 2 1 0 1 4 (2,5) 
S. 4,5,12:i:- 3 0 3 0 0 0 6 (3,8) 
S. rugosa2 2 0 1 0 0 0 3 (1,9) 
S. Mbandaka 1 0 10 0 3 0 14 (8,8) 
S. Panama 3 0 6 3 0 0 12 (7,5) 
S. Poona 0 0 1 0 0 0 1 (0,6) 
S. Typhimurium 17 0 50 16 2 1 86 (54,1) 

Total por ponto 28 2 97 25 5 2 159 
1 Rc: ração do cocho; Ab: água de beber; F: fezes; Am: ambiente; Rf: ração da fábrica e estoque; Aa: 
água abastecimento. 
2 Salmonella enterica subsp. enterica cepa rugosa – não tipável. 
 

 Na TABELA 17 estão computados os dados relativos à distribuição dos 

sorotipos de Salmonella encontrados no estabelecimento industrial, por ponto de 

coleta. Nesta tabela foram só indicados os pontos em que houve pelo menos um 

sorotipo identificado. 

 Mais uma vez, S. Typhimurium foi o sorotipo com maior ocorrência (29,4%), 

seguido por S. Panama (19,6%), S. Mbandaka (17,6%), e S. Agona (9,8%). 
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Tabela 17: Distribuição dos sorotipos de Salmonella encontrados no 

estabelecimento industrial de abate por ponto de coleta. 

Ponto de coleta 1 
Sorotipo 

P18 P19 P22 P23e P24 P25 P27 

Número e % 
de isolados 
por sorotipo 

S. Agona 0 4 0 0 0 1 0 5 (9,8) 
S. 4,5 0 2 0 0 0 0 0 2 (3,9) 
S. 4,5,12:i:- 0 2 2 0 0 0 0 4 (7,8) 
S. Give 0 3 0 0 0 0 0 3 (5,9) 
S. Mbandaka 1 8 0 0 0 0 0 9 (17,6) 
S. Meleagridis 0 1 0 0 0 0 0 1 (2,0) 
S. Panama 0 2 1 0 5 2 0 10 (19,6) 
S. Typhimurium 0 8 4 1 0 1 1 15 (29,4) 
S. Worthington 0 2 0 0 0 0 0 2 (3,9) 

Total por ponto 1 32 7 1 5 4 1 51 
1 P18: ambiente – piso da pocilga antes da entrada dos animais; P19: fezes dos animais após o 
alojamento nas pocilgas de descanso; P22: musculatura da região da papada; P23e: superfície 
externa de carcaças após a evisceração; P24: superfície da mesa rolante de inspeção de vísceras; 
P25: linfonodos mesentéricos; P27: água residual de lavagem de meias-carcaças. 
 

 A partir das amostras de fezes nas pocilgas de descanso (P19) (TABELA 17) 

foi isolada a maior parte das cepas e, assim como ocorreu com as amostras 

provenientes da granja (TABELA 16), todos os sorotipos foram isolados a partir de 

fezes. Os sorotipos S. Give, S. Meleagridis e S. Worthington que não foram isolados 

em outro tipo de amostra no abatedouro, além das próprias fezes coletadas das 

pocilgas de descanso, devem ter sido introduzidos durante a etapa de transporte ao 

estabelecimento de abate, devido ao contato com animais de outros lotes ou 

propriedades.  

 Por sua vez, alguns sorotipos foram detectados somente nas granjas, como é 

o caso de S. 4,5,12:-:1,2, S. Poona e S. Derby, apesar de S. Derby ter sido o 2º 

sorotipo mais freqüente durante as etapas de criação dos animais. 
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 No Estado do Rio Grande do Sul, BESSA et al. (2004) diagnosticaram 26 

sorotipos diferentes em amostras fecais e de linfonodos mesentéricos de suínos, 

coletadas em matadouros frigoríficos. Eles também verificaram a maior prevalência 

de S. Typhimurium (24,3%), entretanto seguida por S. Agona (19,9%) e S. Derby 

(13,2%). Em sistema de tratamento de dejetos de suínos, também no sul do Brasil, 

98,8% das cepas isoladas foram S. Typhimurium (SCHMIDT & CARDOSO, 2003). 

 Conforme pode ser constatado no presente estudo, S. Typhimurium é o 

sorotipo de maior importância epidemiológica para a cadeia produtiva de suínos. 

Certamente, de acordo com levantamento realizado por UZZAL et al. (2000) a 

capacidade de adaptação deste sorotipo ao trato gastrintestinal e sua facilidade de 

sobreviver e se multiplicar no interior de células fagocitárias de suínos, 

proporcionaram os resultados encontrados. De uma maneira geral os achados do 

presente estudo corroboram com aqueles citados pela literatura ao considerar a 

grande importância epidemiológica da Salmonella Typhimurium na cadeia produtiva 

de suínos.  
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 A criação intensiva dos suínos e a possibilidade dos animais serem 

portadores de Salmonella aumentam a possibilidade de que a carne suína apresente 

contaminação por Salmonella. Neste sentido, tornam-se necessários estudos 

adicionais que possam fornecer maiores subsídios para um controle mais efetivo da 

Salmonella na cadeia produtiva de suínos e que envolvam: o controle de Salmonella 

durante a criação, pré-abate e abate (principalmente relacionado ao tempo de jejum 

e de permanência dos animais nas pocilgas do matadouro) e a importância dos 

linfonodos na epidemiologia de contaminação do ambiente de abate e de carcaças. 
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4.2. Perfil de resistência de Salmonella a antimicrobianos 

 A determinação do perfil de resistência das cepas de Salmonella isoladas na 

cadeia produtiva de suínos é importante para o estabelecimento de suas 

características uma vez que os antibióticos são utilizados durante todas as etapas de 

criação. Segundo alguns pesquisadores isto pode levar ao aparecimento de cepas 

resistentes que, se transferidas aos humanos, serão de controle mais difícil. Isto por 

que, Salmonella tem a capacidade de se tornar resistente a vários antibióticos 

simultaneamente como tem sido verificado (D’AOUST et al., 2001; FDA, 2005). É 

importante considerar que o uso de antibióticos pode selecionar cepas resistentes, e 

não tornar uma cepa resistente, como descrito acima. 

 O uso dos antibióticos na suinocultura tem objetivos profiláticos e de 

promoção de crescimento. Tanto um quanto outro proporcionam a liberação de 

resíduos no ambiente aumentando a pressão de seleção da resistência aos 

antimicrobianos (D’AOUST et al.,2001).  

 Estes antibióticos são fornecidos aos animais através da mistura aos 

alimentos. Toda ração fornecida, nas diversas etapas de criação, contém algum 

antibiótico, variando quantidade e/ou princípios ativos, de acordo com o estágio do 

desenvolvimento do animal. Particularmente, existem 03 etapas ao longo da criação 

dos suínos que são mais críticas ao desenvolvimento dos animais: 

- do alojamento dos leitões na UPL-C e nos 12 dias subseqüentes; 

- do alojamento dos animais na UCT e nos 45 dias subseqüentes; 

- do 105º dia de vida ao 120º dia de vida. 
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 A razão do emprego de antibiótico nestas etapas está relacionada à maior 

vulnerabilidade a doenças ou devido ao fato dos animais necessitarem aumentar o 

ganho de peso e por isso, recebem doses profiláticas maiores. O problema é que os 

monogástricos, de uma forma geral, tornam-se 5 a 6 vezes mais susceptíveis à 

infecção por Salmonella após a administração de antibiótico, devido aos distúrbios 

causados a microbiota residente dos intestinos (BERENDS et al., 1996). 

 A utilização dos antimicrobianos nas UPLs poderia justificar a maior incidência 

de Salmonella nas UCTs pois, nas primeiras, o patógeno poderia ser inibido pelos 

antibióticos, durante o isolamento. Entretanto, considerando que os antimicrobianos 

são ministrados por toda a vida do animal e que as fases mais críticas ocorrem tanto 

na creche quanto na terminação, esta não é uma hipótese plausível de se 

considerar. 

 Na TABELA 18 estão apresentados os sorotipos de Salmonella e os 

respectivos perfis de resistência a antimicrobianos. 

 Foram encontrados 07 perfis de S. Agona, 08 perfis de S. Derby, 04 de S. 

enterica subsp. enterica 4,5, 01 de S. enterica subsp. enterica 4,5,12: -:1,2, 02 de S. 

enterica subsp. enterica 4,5,12:i:-, 02 de Salmonella enterica subsp. enterica cepa 

rugosa, 03 de S. Give, 08 de S. Mbandaka, 01 de S. Meleagridis, 08 de S. Panama, 

01 de S. Poona, 11 de S. Typhimurium e 02 de S. Worthington.  

 Das 101 cepas de S. Typhimurium, 70 (69,3%) apresentaram resistência a 

mais de um antibiótico, e 32 (31,7%) a mais de 3. Não houve cepa de S. 

Typhimurium sensível a todos os antibióticos como ocorreu com os perfis A1, D1, 

G1, M1, P1 e W1. A existência de S. Typhimurium multi-resistentes tem sido descrita 

pela literatura (THRELFALL et al., 2000). 
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 A freqüência de cepas resistentes pode ser considerada alta, uma vez que 

somente 14 (6,7%) foram sensíveis a todos os antimicrobianos testados (Perfis A1, 

D1 G1, M1, P1 e W1) (TABELA 18). 

 Do total de 196 cepas resistentes, 133 (67,9%) foram resistentes a mais de 

um antimicrobiano. Estes dados foram superiores aos registrados pelo FDA, EUA, 

onde 40% das cepas de Salmonella isoladas de suínos apresentaram resistência a 

mais de um antimicrobiano no ano de 1998 (FDA, 2005). Em levantamento realizado 

na Alemanha, entre os anos de 2000 e 2002, foi obtido 76,6% de cepas de  

Salmonella multi-resistente (SCHROETER et al., 2004). Em outro estudo realizado 

nos EUA, mais de 90% das cepas testada foram multi-resistentes (FARRINGTON et 

al., 2001). 

 Um total de 18 culturas (8,6%) apresentou resistência a pelo menos quatro  

antimicrobianos (perfis A7, D8, O4, M7, M8, P5, P6, P7, P8, T11), valor mínimo 

utilizado para determinar a multi-resistência das cepas. Chamaram atenção as cepas 

com os seguintes perfis: M8 e P5, resistente a 05 antimicrobianos; P6, P7 e T11, 

resistentes a 06 antimicrobianos; e P8, resistente a 07 antimicrobianos (TABELA 18).  

 Estes resultados reforçam a hipótese que o uso crescente de antimicrobianos 

na suinocultura industrial, tem levado ao surgimento de linhagens de microrganismos 

patogênicos multi-resistentes. EBNER & MATHEW (2000) e SCHMIDT & CARDOSO 

(2003) também verificaram essa possibilidade. 
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Tabela 18: Distribuição das 210 cepas de Salmonella spp. isoladas ao longo da 

cadeia produtiva de suínos, de acordo com os sorotipos e os perfis de 

resistência aos antimicrobianos testados. 

Antimicrobianosa 
Sorotipo Nº de 

Cepas Perfil 

A
k 

Fr
 

En
r 

C
ip

 
C

 
C

az
 

Fo
x 

C
tx

 
A

m
p 

Ip
m

 
Te

 
Sx

t 

4 A1             

2 A2             

1 A3             

1 A4             

1 A5             

1 A6             

Salmonella Agona 

1 A7             

1 D1             

5 D2             

1 D3             

1 D4             

1 D5             

1 D6             

4 D7             

S. Derby 

1 D8             

1 O1             

1 O2             

1 O3             

Salmonella 4,5 

1 O4             

Salmonella 4,5,12:-:1,2 4 F1             

7 I1             Salmonella 4,5,12:i:- 
3 I2             

1 R1             Salmonella cepa rugosa 
2 R2             

1 G1             

1 G2             
Salmonella Give 

1 G3             

6 M1             

1 M2             

1 M3             

1 M4             

1 M5             

3 M6             

9 M7             

Salmonella Mbandaka 

1 M8             

Salmonella Meleagridis 1 Me1             

continua 
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Tabela 18: continuação 
Antimicrobianos a 

Sorotipo Nº de 
Cepas Perfil 

A
k 

Fr
 

En
r 

C
ip

 
C

 
C

az
 

Fo
x 

C
tx

 
A

m
p 

Ip
m

 
Te

 
Sx

t 

1 P1             

1 P2             

5 P3             

1 P4             

1 P5             

1 P6             

1 P7             

Salmonella Panama 

1 P8             

Salmonella Poona 1 Po1             

1 T1             

2 T2             

1 T3             

1 T4             

1 T5             

3 T6             

1 T7             

1 T8             

1 T9             

8 T10             

S.Typhimurium 

1 T11             

1 W1             Salmonella Worthington 
1 W2             

TOTAIS 210 cepas 06
 

14
 

03
 

12
 

11
6 

01
 

03
 

04
 

15
 

01
 

17
7 

68
 

a Ak = amicacina (30µg); Fr = furazolidona (15µg); Enr = enrofloxacina (5µg); Cip = ciprofloxacina 
(5µg); C = cloranfenicol (30µg); Caz = ceftazidima (30µg); Fox = cefoxitina (30µg); Ctx = cefotaxima 
(30µg); Amp = ampicilina (10µg); Ipm = imipenem (10µg); T =  tetraciclina (30µg); Sxt = 
sulfametoxazol+trimetoprima (25µg). 
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 O exemplar de S. Panama, perfil P8, multi-resistente, foi isolado da mesa de 

inspeção de vísceras no abate do lote 1A (TABELA 2). O interessante foi que deste 

mesmo ponto foram isoladas outras duas culturas de S. Panama, perfis P5 e P7, que 

foram resistentes a 5 e 6 antimicrobianos, respectivamente. A multi-resistência de 

cepas de S. Panama tem sido descrita por autores como SOTO et al. (2001). 

 

 Talvez a multi-resistência destas 3 cepas de S. Panama (P5, P7 e P8) tenha 

proporcionado a sua permanência no ambiente da sala de matança. No entanto, no 

abate do lote 2B, quando também foi isolada S. Panama da superfície de mesa, as 

cepas isoladas pertenceram ao perfil P3  resistente apenas à tetraciclina. 

 Considerando cada um dos antimicrobianos testados, as cepas apresentaram 

o maior percentual de resistência à tetraciclina (84,3%), seguido por cloranfenicol 

(55,2%), sulfametoxazol+trimetoprina (32,4%), ampicilina (7,1%), furazolidona 

(6,7%), ciprofloxacina (5,7%), amicacina (2,9%), cefotaxima (1,9%), enrofloxacina e 

cefoxitina (1,4% cada), ceftazidima e imipenem (0,5% cada). 

 Alguns dos antibióticos testados tiveram seu uso banido no Brasil já há alguns 

anos. Desde 2002 a tetraciclina teve o seu uso, como promotor de crescimento 

proibido no Brasil (BRASIL, 1998). Ainda assim, um total de 177 cepas apresentou 

resistência a esse antibiótico. SCHMIDT & CARDOSO (2003), no sul do Brasil, 

encontraram 99,4% das cepas de Salmonella testadas, resistentes à tetraciclina. 

Das cepas testadas por van der WOLF et al. (1999) na Holanda, 40% foram 

resistentes. KORSAK et al. (2003), na Bélgica, evidenciaram 20%. Nos EUA, 

HOLCOMB et al. (1997) encontraram cepas de Salmonella com susceptibilidade 

reduzida a sulfametazol+trimethoprim e tetraciclina.  
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 No Brasil, o uso da furazolidona foi proibido desde 1998 (BRASIL, 2003), 

tanto como terapêutico quanto como promotor de crescimento. Porém, 14 cepas 

isoladas (6,7%) neste estudo apresentaram resistência a esse antibiótico, mesmo 7 

anos depois da proibição, sempre em combinação com um ou mais outros 

antibióticos (perfis A4, A5, A7, 04, M8, P7, P8, T3, T8 e T11). As exceções foram as 

cepas pertencentes aos perfis A2, G2 e M3, as quais apresentaram resistência 

somente a furazolidona. A resistência encontrada no presente estudo, 6,7%, foi 

superior daquela determinada por van der WOLF et al. (1999) na Holanda, que 

encontraram 0,9% das cepas de Salmonella resistentes a furazolidona de um total 

de 115 cepas testadas. No estudo de van der WOLF (1999), as cepas foram 

testadas 03 anos após a proibição do uso da furazolidona e, mesmo assim, 

apresentaram resultados mais satisfatórios quando comparado aos resultados 

obtidos no presente estudo, que foi realizado 08 anos após a proibição da 

furazolidona. 

 A enrofloxacina, é um dos antibióticos de eleição para o tratamento de 

problemas causados por bactérias gram negativas, tanto em animais quanto em 

humanos, além de colistina, flumequina, gentamicina. No presente trabalho, os perfis 

G3, P6 e T11 apresentaram resistência a enrofloxacina, sendo P6 e T11 resistentes 

a outros 05 antibióticos e G3 resistente também a ciprofloxacina (TABELA 18). Estes 

perfis somaram 1,4% de resistência, diferente dos resultados de van der WOLF et al. 

(1999) que encontraram 100% das cepas de Salmonella sensíveis a enrofloxacina. 

 O percentual elevado de cepas de Salmonella multi-resistentes encontrado 

neste estudo é um alerta à saúde pública uma vez pode estar relacionado ao uso 

terapêutico e profilático incorreto dos antimicrobianos. Nos últimos anos, tem sido 
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observado um aumento significativo do isolamento de cepas de Salmonella multi-

resistentes em países em desenvolvimento (THRELFALL et al., 2000).  

  A multi-resistência encontrada no presente estudo pode estar relacionada a 

um mecanismo de seleção em função à exposição contínua aos quimioterápicos. As 

práticas rotineiras da utilização dos promotores de crescimento acabam por suprimir 

o desenvolvimento de microrganismos sensíveis selecionando os mutantes 

resistentes, que persistem no animal e podem ser transferidos para humanos 

através dos alimentos (ÂNGULO et al., 2000; FDA, 2005). 

 Pelos resultados obtidos com a caracterização dos perfis de resistência aos 

antimicrobianos não foi possível verificar qualquer tipo de modificação do padrão de 

resistência ao longo da criação, não tendo sido possível evidenciar seleção de cepas 

de Salmonella mais ou menos resistentes aos antimicrobianos testados. Da mesma 

forma, dentro de um mesmo sorotipo, os perfis de resistência variaram 

consideravelmente numa mesma granja e em granjas distintas, não tendo sido 

possível utilizar o antibiograma como ferramenta de inferência de subgrupos dentro 

de um mesmo sorotipo. 
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4.3. Avaliação de métodos de detecção de Salmonella sp. 

 No estudo da eficiência de isolamento de Salmonella sp. a partir de amostras 

de fezes utilizando-se os Protocolos 1 e 2 ficou clara a maior eficiência de detecção 

de Salmonella sp. quando as amostras foram submetidas ao pré-enriquecimento 

(Protocolo 2), como pode ser observado na FIGURA 6. Do total de 81 amostras de 

fezes positivas para Salmonella sp., 79 (97,5%) foram recuperadas a partir do 

Protocolo 2, enquanto que pelo Protocolo 1, sem pré-enriquecimento, em apenas 38 

amostras (46,9%), o patógeno foi diagnosticado. Isoladamente, cada um dos 

protocolos, 1 e 2, foi responsável por 2,5 e 53,1% de todos os isolamentos. O pré-

enriquecimento em APT se mostrou essencial e indispensável, conforme verificado 

por HOORFAR & BAGGESEN. (1998). Estes resultados podem ser visualizados na 

FIGURA 6. 

 

Figura 6: Distribuição das 81 amostras de fezes positivas para Salmonella de acordo 

com o método empregado: sem pré-enriquecimento (Protocolo 1) e com 

pré-enriquecimento em água peptonada tamponada (APT) (Protocolo 2). 

 

2 (2,5%) 36 (44,4%) 43 (53,1%) 

Protocolo 2 

Protocolo 1 
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 O objetivo de se utilizar o protocolo sem pré-enriquecimento era avaliar a 

possibilidade de eliminação desta etapa e o conseqüente ganho de tempo, uma vez 

que a Salmonella sp. por ter o trato gastrintestinal como habitat, não estaria injuriada 

e/ou estressada. Porém, o emprego da etapa de pré-enriquecimento mostrou ser 

fundamental permitindo a recuperação de Salmonella sp. de fezes suínas em um 

número muito maior de amostras (97,5%) comparado aos 46,9% de positividade 

pelo método sem enriquecimento (FIGURA 6).  

 Dois fatores podem estar relacionados à baixa eficiência no protocolo 1 para o 

isolamento de Salmonella em fezes. O primeiro deles seria a pequena quantidade de 

amostra fecal utilizada, 1,0 g e 0,1g, para os caldos TTn e RV, respectivamente, o 

que poderia ter possibilitado a ausência de Salmonella provenientes destes inóculos. 

O segundo fator, que está relacionado ao protocolo 2, foi o enriquecimento prévio 

em APT de 25g de amostra que se mostrou essencial para a recuperação de 

Salmonella, como foi observado.   

 Levando-se em consideração somente as 79 amostras positivas para o 

Protocolo 2, foi avaliada a eficiência dos meios RV e do TTn incubado a 37 (TTn37) 

e a 42ºC (TTn42) no isolamento de Salmonella sp. Os resultados estão na TABELA 

19. 
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 Por estes resultados é possível observar que, isoladamente, TTn42, RV e 

TT37 permitiram o isolamento de Salmonella de 81%, 77,2% e 60,8% das tras 

respectivamente. O TTn42 foi a combinação que apresentou o melhor desempenho 

frente as demais (TABELA 19). A melhor eficiência do TTn42 em comparação ao RV 

e ao TTn37 também foi observada por MICHAEL et al. (2003) quando examinaram 

amostras de fezes suínas coletadas no RS, Brasil. 

 Na combinação dos resultados obtidos com os caldos de enriquecimento, os 

percentuais de eficiência de isolamento de Salmonella sp. foram semelhantes. Por 

estes resultados foi possível observar a melhor eficiência quando os resultados dos 

caldos RV + TTn37 e TTn37 +TTn42 produziram o mesmo percentual de amostras 

positivas, 92,4% (TABELA 19). Somente na combinação RV + TTn37 + TTn42 

(dados não indicados na Tabela), foi possível foi possível isolar Salmonella das 79 

amostras positivas. 

 De qualquer forma a combinação entre dois meios que apresentou os 

melhores resultados foi a do RV com TTn42. 

 

Tabela 19: Eficiência de meios de enriquecimentos seletivo para o isolamento de 

Salmonella sp. de um total de 79 amostras de fezes submetidas ao pré-

enriquecimento  

Caldos de Enriquecimentos utilizados No. 
Amostras 
positivas RV 1 TTn37 TTn42 RV + 

TTn37 
RV + 

TTn42 
TTn37 + 
TTn42 

79 61 48 64 73 76 73 

Percentual 77,2 60,8 81,0 92,4 96,2 92,4 

1 RV = Rapapport-Vassiliadis incubado a 42ºC; TTn37= tetrationato incubado a 37ºC; TTn42 = 
tetrationato incubado a 42ºC 
 

 A partir da etapa de abate dos animais do lote 1B, começou a ser feita 

comparação do método convencional de isolamento de Salmonella com o método 
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Assurance® Gold Salmonella EIA (Biocontrol™). Esta comparação foi realizada 

somente nas amostras coletadas entre os pontos 20 e 30. Os resultados obtidos 

podem ser verificados na TABELA 20.  

 Considerando os resultados obtidos na comparação de metodologia, dos 184 

testes realizados no local de abate foi isolada Salmonella sp. simultaneamente em 

12 amostras utilizando o método convencional e o método Assurance®. Foram 

detectados 18 resultados falso-positivos empregando-se a metodologia alternativa, 

sendo estes resultados assim considerados uma vez que, após a interpretação 

visual positiva para o patógeno de acordo com as instruções do fabricante, não 

houve confirmação da presença do mesmo pela semeadura em ágares seletivos, e 

confirmação bioquímica e sorológica.  
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Tabela 20: Resultados obtidos para a pesquisa de Salmonella sp. ao longo de 12 

pontos do processo de abate de suínos, de acordo com a metodologia 

convencional (USDA, 2002) e alternativa (Assurance® Gold Salmonella 

EIA [Biocontrol™]) 

Resultados 
Ponto 1 Número de 

amostras Método 
Convencional 

Método 
Assurance® 

20 04 Negativo Negativo 
21 04 Negativo Negativo 

22 12 06 positivos 06 positivos 
02  falsos positivos 2 

23e 12 01 positivo 01 positivo 
01  falso positivo 

23i 12 Negativo Negativo 

24 12 01 positivo 01 positivo 
01 falso positivo 

25 12 03 positivos 03 positivos 
02 falsos positivos 

26 12 Negativo 03 falsos positivos 

27 04 01 positivo 01 positivo 
01 falso positivo 

28e 20 Negativo 05 falsos positivos 
28i 20  Negativo 01 falso positivo 
29 20  Negativo 02 falsos positivos 
30e 20  Negativo Negativo 
30i 20  Negativo Negativo 

Total de 
análises 

realizadas 
184 12 positivos 12 positivos 

18 falso-positivos 

1 Pontos: (20) água residual de escaldamento dos animais; (21) água residual de lavagem das carcaças após a 
depilação e toalete; (22) musculatura da região da papada; (23e) superfície externa de carcaças após a 
evisceração; (23i) superfície interna de carcaças após a evisceração; (24) superfície da mesa rolante de 
inspeção de vísceras; (25) linfonodos mesentéricos; (26) superfície da serra de meias-carcaças; (27) água 
residual de lavagem das meia-carcaças; (28e) superfície externa de carcaças após a lavagem final; (28i) 
superfície interna de carcaças após a lavagem final; (29) coluna vertebral serrada; (30e) superfície externa de 
carcaças após a frigorificação; (30i) superfície interna de carcaças após a frigorificação. 
2 Falso positivo: após a interpretação visual positiva para o patógeno, não houve a confirmação do mesmo pela 
semeadura em ágares seletivos e confirmação bioquímica. 
 

 O percentual de amostras positivas encontradas pelo método tradicional, 12 

de um total de 184 (6,5%), foi baixo para uma comparação estatística entre os 

métodos. Apesar da ocorrência de 18 resultados falso-positivos pelo método 

alternativo, houve coincidência entre os dois métodos na obtenção de resultados 

positivos (12 amostras), tendo sido observado no Teste de Concordância (LANDIS & 
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KOCK, 1977), um grau de confiança de 90,2% entre os dois métodos estudados 

(convencional e alternativo). 

 Os métodos rápidos são considerados como métodos de triagem, portanto 

são aceitáveis resultados falso-positivos, uma vez que os mesmos, quando ocorrem, 

devem ser confirmados por metodologia convencional. O importante a ser 

considerado, é que não ocorreram resultados falso-negativos. 
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5. CONCLUSÕES 

 De acordo com os resultados obtidos nos seis lotes de suínos avaliados 

podem-se chegar as seguintes conclusões: 

 - A etapa de terminação foi aquela com maior importância para o isolamento 

de Salmonella sp. durante a criação; 

 - A existência de cepas multi-resistentes a antibióticos deve ser considerada 

como risco à saúde pública; 

 - O transporte e descanso dos animais nas pocilgas do matadouro mostraram 

ser etapas importantes para o aumento da excreção de Salmonella sp. pelos suínos 

portadores; 

 - A contaminação existente nas granjas e em algumas etapas do início do 

processo de abate não se refletiu nas carcaças abatidas e frigorificadas, em virtude 

de um processamento tecnológico de abate bem executado; 

 - o pré-enriquecimento mostrou ser uma etapa essencial para o isolamento de 

Salmonella a partir de fezes e o método alternativo utilizado mostrou ser eficiente 

como um método de triagem para a identificação de Salmonella sp. nas amostras 

analisadas. 
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Anexo 1: Datas das coletas de amostras durante a produção de suínos, desde o nascimento até a terminação e respectivos pontos de coletas. 

 UPL – INICIADORES UCT - TERMINADORES 

Maternidade 

(dia) 

Creche 

(dia) 

Crescimento / Terminação 

(dia) 

Ponto  
(*) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
1 X X X              

2 X X X              

3 X X X              

4 X X X              

5    X X X X          

6    X X X X          

7    X X X X          

8    X X X X          

9 X X X X X X X          

10 X X X X X X X          

11        X X X X X X X X X 

12        X X X X X X X X X 

13        X X X X X X X X X 

14        X X X X X X X X X 

15        X X X X X X X X X 

16        X X X X X X X X X 

X = ponto de coleta        (*) análises em triplicata exceto nos pontos 10 e 16 
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