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RESUMO 

Salmonella é um dos mais importantes patógenos causadores de 

enfermidades transmitidas por alimentos (ETA) no Brasil e em outros países. Devido 

ao surgimento de fenótipos multi-resistentes (MOR) a agentes antimicrobianos em 

Salmonella, a caracterização dos genes envolvidos neste processo, sua localização 

e diversidade são importantes para identificação e compreensão dos fatores 

envolvidos na resistência. O objetivo deste trabalho foi caracterizar determinantes 

genéticos de virulência, resistência e integrons classe 1 presentes em cepas de 

diferentes sorotipos de Salmonella enterica multi-resistentes a antibióticos, isoladas 

a partir de alimentos de origem suína, avícola e fontes relacionadas. As cepas 

empregadas pertenceram a nove perfis PFGE distintos com a enzima Xbal, com 

similaridade genética variando de 38% a 68%. Integrons classe 1 foram detectados 

em 9 (45%) das 20 cepas de Salmonella enterica, incluindo cinco diferentes 

sorotipos: Brandenburg, Panama, Agona, Mbandaka e Alachua, e variando de 0,7Kb 

a 2,7Kb. Os genes de resistência aadA, sul1, sul2, tetA, dhfr, qacElJ1 e blatem, que 

conferem resistência a aminoglicosídeos, sulfonamidas, tetraciclinas, compostos de 

amônio quaternário e j3-lactâmicos, respectivamente, foram identificados no interior 

dos integrons, no cromossomo bacteriano, ou em ambos. Os genes aadB, floR, tetB 

e tetG não foram detectados. A resistência às quinolonas foi caracterizada nas 11 

cepas que apresentaram resistência ao ácido nalidixico pela análise do gene gyrA e 

mutações Ser-83-Fen foram confirmadas após sequenciamento das amostras. 

Estudos de conjugação demonstraram que apenas uma cepa de Salmonella 

Mbandaka foi capaz de transferir o gene sul2, para uma cepa de E. coli K12. Com 

relação ao perfil de virulência, as 20 cepas de Salmonella enterica foram 

caracterizadas e os genes slyA, invA, sopB e aceK estiveram presentes em 100% 
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delas e o gene h-1i esteve presente em 18 cepas (90%). O gene spvC não foi 

detectado nas cinco cepas que possuíam plasmídeos. Os dados do presente estudo 

sugerem que alimentos de origem animal podem ser considerados como 

reservatórios de cepas de Salmonella enterica virulentas, resistentes a 

antimicrobianos e apresentando integrons classe 1. Isto caracteriza os produtos de 

origem suína e avícola como uma importante fonte de patógenos multi-resistentes 

para humanos. 

Palavras-chave: Salmonella, alimentos, agentes antimicrobianos, multi-resistência. 
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ABSTRACT 

Salmonella is one of the most important foodborne pathogens in Brazil and 

worldwide. Due to the emerging of multiresistant phenotypes in Sa/monella the 

characterization of the genes involved in this process, their localization and diversity 

are important for identifying and understanding the factors involved in the resistance. 

The purpose of this study was to characterize virulence and antimicrobial 

determinants in different serovars of antibiotic multiresistant Salmonella enterica 

strains isolated from pork, poultry and related sources. The isolates belonged to nine 

different PFGE profiles obtained with Xbal restriction enzyme and showing genetic 

similarity ranging from 38% to 68%. Class 1 integrons were detected in 9 (45%) of 20 

S. enterica strains ranging in size from 0,7Kb to 2,7Kb and comprising five different 

serotypes: Brandenburg, Panama, Agona, Mbandaka and Alachua. Resistance 

genes aadA, qacELJ./, sul1, tetA, sul2, dhfr, b/atem1, that confer resistance to 

aminoglicosides, sulphonamides, tetracyclines, ammonium quaternary compounds 

and beta-Iactams, respectively, were identified within class 1 integrons, chromosome, 

or both. Genes aad8, floR, tet8 and tetG were not detected. The resistance to 

quinolones was characterized in 11 strains that showed resistance to nalidixic add 

analyzing gyrA genes and Ser-83-Fen mutations were confirmed after sequencing of 

the samples. Conjugation studies demonstrated that only one S . Mbandaka strain 

was able to transfer su/2 gene to the E.coli K12. Regarding virulence profile 

Salmonella enterica strains were characterized and PCR analysis revealed the 

presence of the virulence genes invA, aceK, sop8, slyA in ali isolates and the 

presence of virulence gene h-1i in 18 (90%) of them. The spvC gene was rrot 

detected in the five strains that harbored plasmids. The data of the present study 

suggest that foods of animal origin can be considered reservoirs of Salmonella 
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enterica that are virulent, resistant and show class 1 integrons. This characterizes 

pori< and poultry products as important sources of multi-resistant pathogens to 

human beings. 

Key-words: Salmonella, food, antimicrobial agents, multi-resistancé. 



1. INTRODUÇÃO 

Salmonella é um dos mais importantes patógenos causadores de 

enfermidades transmitidas por alimentos (ETA). Os microrganismos deste gênero 

pertencem à família Enterobacteriaceae e se caracterizam como bacilos Gram

negativos, não formadores de esporos. São anaeróbios facultativos e a maioria é 

móvel (FRANCO e LANDGRAF, 1996; POPOFF e Le MINOR, 2005). 

O gênero Salmonella é constituído pelas espécies S. enterica e S. bongori, 

sendo a primeira dividida em seis subespécies: enterica, salamae, arizonae, 

díarizonae, houtenae e indica. Cada subespécie (ou espécie, no caso de S. bongon) 

ainda é subdividida em função de seu perfil antigênico. Assim, a espécie S. bongori 

agrupa 21 sorotipos e as subespécies de S. enterica agrupam 1504, 502, 95, 333, 

72 e 13 sorotipos, respectivamente (POPOFF et a/., 2004). 

O Center for Diseases Control and Prevention (CDC) americano sugere que, 

para facilitar a identificação, pode-se usar, por exemplo, Salmonella Enteritidis ou S. 

Enteritidis para se referir a Salmonella enterica subespécie enterica sorotipo 

Enteritidis (BRENNER et aI., 2000). Neste trabalho foi utilizada esta notação. 

A sorotipagem de cepas de Salmonella é amplamente utilizada na primeira 

etapa de tipagem epidemiológica deste gênero bacteriano, sendo realizada 

subsequentemente à determinação, por caracterização bioquímica, do gênero e 

espécies de Salmonella. Depois de realizada a sorotipagem, o principal marcador 

epidemiológico destas cepas, o sorotipo, passa ser conhecido (TAVECHIO, 2006). A 

caracterização antigênica das salmonelas é considerada importante, pois permite 

identificar os sorotipos circulantes e também detectar a emergência de novos 

sorovares em determinadas regiões (SOLARI, 1997). 



Salmonella está entre as causas mais comuns de diarréia bacteriana nos 

diferentes países, mas sua freqüência varia dependendo de fatores como hábitos 

alimentares, padrões de higiene no processamento de alimentos e práticas de 

criação animal (WHO, 1980; GIANELLA, 1981). Tanto em humanos como nos 

animais as infecções por Salmonella podem permanecer assintomáticas. Nas 

infecções humanas, quando as manifestações estão presentes, são reconhecidas 

duas formas clínicas: a febre entérica, ocasionada por S. Typhi e S. Paratyphi, e a 

gastrenterite, que é a forma mais comum e causada pelos mais diversos sorotipos 

entre eles: S. Enteritidis, S. Panama e S. Typhimurium (D'AOUST, 1991; TOLEDO, 

1991). 

Diversos casos de febre entérica, desde meados da década de 1980, têm 

sido diagnosticados e atribuídos, principalmente, a Salmonella Typhi, em regiões 

como o sudeste asiático e a índia. onde esta doenca é encontrada de forma 

endêmica, entretanto essa doença ainda pode ser diagnosticada mundialmente 

(THRELFALL, 2002), porém com casos mais esporádicos em países desenvolvidos 

bem como em desenvolvimento, incluindo o Brasil (TAVECHIO et aI., 1996). A febre 

entérica humana ocorre após a colonização intestinal (geralmente, sem o 

desenvolvimento de diarréia), quando a bactéria atinge a circulação sanguínea 

desencadeando o quadro típico da doença, caracterizado por febre, torpor, cefaleia, 

esplenomegalia, entre outros sintomas que surgem entre 8 e 28 dias após a 

infecção. Antibioticoterapia é necessária para os paCientes acometidos com esta 

enfermidade (POPOFF e Le MINOR, 2005). 

Gastroenterite (enterocolite) é a manifestação clínica da salmonelose causada 

por sorotipos não-tifÓides e ubiquitários. A ação da bactéria nas microvilosidades 

intestinais estimula a ação da adenilato ciclase provocando perda de fluídos e 
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eletrólitos, causando diarréia aguda. Outros sintomas clínicos da doença incluem dor 

abdominal, mialgia, náuseas, vômito e febre, em 8-72 horas após ingestão do 

alimento contaminado. Dentre os mais de 2500 sorotipos de Salmonella já 

identificados até o momento (POPOFF et ai., 2004) apenas poucos sorotipos são 

potencialmente capazes de desencadear esta doença, levando-se em consideração, 

prinCipalmente, a dose infectante, a virulência da cepa bacteriana e os fatores 

predisponentes do hospedeiro. 

A salmonelose é, na maioria dos casos, auto-limitante não sendo necessária 

a antibioticoterapia e sua duração varia de 4 a 10 dias (POPOFF e Le MINOR, 

2005). Entretanto as crianças, com seu sistema imune em desenvolvimento, os 

idosos, com o mesmo em progressiva degeneração, bem como os paCientes 

imunocomprometidos, são alvos mais suscetíveis de infecções extra-intestinais por 

salmonelas, e nestes casos o uso de antibióticos pode ser necessário (BUTA YE et 

ai., 2006). 

Em um levantamento realizado por MEAD et aI. (1999) nos EUA fOI observada 

baixa mortalidade (0,78%) em indivíduos com salmonelose não-tifóide, porém a 

doença apresenta elevada incidência sendo responsável por mais de 1,4 milhões de 

casos por ano, com gastos estimados em U$ 3 bilhões. MEAD et ai. (1999) ainda 

apontam que em 95% dos casos de salmonelose não-tifóide houve transmissão por 

alimento. 

A salmonelose humana ocorre, freqüentemente, como resultado da ingestão 

de água e alimentos contaminados, sendo os mais comuns: carne de aves, suínos e 

bovinos, ovos, leite e seus derivados (LANDGRAF et ai., 1985; ZHAO et ai., 2002; 

WHO, 2005). 
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Segundo o CDe (2005), nos EUA, durante os anos de 1998 a 2002, foram 

relatados 6.647 surtos de doenças de origem alimentar, sendo SalmoneJla o mais 

freqüente agente causador diagnosticado laboratorialmente, respondendo por 585 

surtos com 16.821 pessoas afetadas e 20 mortes. Na Inglaterra no biênio 2001-

2002, o microrganismo foi responsável por aproximadamente 31 .000 casos de ETA, 

tendo sido superado apenas por Campylobacfer (PHLS, 2002, 2003). 

No Brasil, acredita-se que Salmonella seja a causa mais importante de 

infecção de origem alimentar, porém faltam dados conclusivos a respeito da real 

incidência deste patógeno. Analisando-se os dados mais recentemente relatados ao 

SIRVETA (Sistema Regional de Información para la Vigilância de las Enfermidades 

Transmitidas por Alimentos) (PANALlMENTOS, 2003), do total de 518 surtos de ETA 

ocorridos no país entre 1993 e 2002, 219 foram causados por este patógeno, com 

10.812 pessoas afetadas. 

Em São Paulo, de acordo com dados reportados pela Secretaria de Estado da 

Saúde, através do Boletim Epidemiológico Paulista, no período de 1999 a 2004, as 

bactérias foram responsáveis por aproximadamente 30% dos surtos de doenças 

transmitidas por água e alimentos ocorridas no estado, sendo a grande maioria 

destes surtos ocasionados por Salmonella (EDUARDO, 2005). Apesar de elevados, 

estes números estão aquém da realidade, uma vez que a ocorrência de surtos de 

doenças de origem alimentar é sub-relatada em nosso país e em outros países em 

desenvolvimento. 

Assim é difícil avaliar a incidência real das salmoneloses, mas descrições de 

casos comprovados ligando a água e alimentos como veículos de transmissão 

podem ser encontrados frequentemente nesses países (LANDGRAF et aI., 1985; 

THRELFALL et ai. , 2002; ZHAO et ai., 2003). 
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Dentre os alimentos relacionados à salmonelose se destacam salames e 

outros embutidos cárneos (TILDEN et ai., 1996). Apesar de o salame apresentar 

uma combinação de fatores tais como atividade de água reduzida, presença de 

cloreto de sódio, nitrito de sódio e pH relativamente baixo que poderia inibir a 

multiplicação de muitos microrganismos, deve-se considerar a possibilidade de 

sobrevivência de patógenos como Listeria monocytogenes e Salmonella no produto 

final, uma vez que este tipo de produto não é submetido a tratamento térmico 

(MOTLAGH et aI., 1991; MCMULLEN e STILES, 1996). Embora esses fatores 

combinados possam inibir a multiplicação de Salmonella, alguns trabalhos têm 

revelado que esse patógeno pode ser encontrado no produto final (REIS, 199"5; 

MAGNANI et aI., 2000). 

A carne suína é a principal fonte de proteínas de origem animal produzida 

mundialmente, 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, estima-se que o 

Brasil produzirá no ano de 2007, aproximadamente, 3000 toneladas de carne suína 

e se mantiver a tendência dos últimos anos, 70% desta produção serão direcionados 

para abastecimento do mercado interno e 30% voltados para o mercado externo 

(ABCS, 2006). 

Com a produção de suínos sob sistema de confinamento, implantado para 

suprir a crescente demanda mundial, surgiram inúmeros fatores que podem 

contribuir para maior prevalência de Salmonella, como a falta de higiene na granja, 

presença de pragas nos locais de criação, contaminação dos alimentos e água 

oferecidos, uso de antibióticos de amplo espectro como promotores de crescimento 
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e a presença de animais portadores (BERENDS et ai., 1996; SWANENBURG et ai., 

2001). 

A carne e derivados suínos são considerados fontes importantes de 

Salmonella em alguns países (SWANENBURG et ai., 2001), sendo superados 

apenas pelos produtos de origem avícola (HALO e WEGENER, 1999), desse modo 

muitos surtos de salmonelose reportados nos últimos anos têm sido atribuídos ao 

consumo desse tipo de alimento (MOLBAK et ai., 1999). 

Com relação à carne de frango e seus derivados, o Brasil ocupa lugar de 

destaque na produção mundial tendo a avicultura brasileira registrado um 

crescimento importante nos últimos anos, porém apesar do aumento das 

exportações, 71 % da produção ainda são negociados no mercado interno (ABEF, 

2007). 

A ocorrência e a população de Salmonella presente na carne de frango 

variam de acordo com as condições de manejo durante a criação e com os cuidados 

higiênicos nas operações de abate dos animais e posterior manipulação das 

carcaças. Apesar dos avanços tecnológicos, a carne de frango ainda é passivel de 

contaminação bacteriana, especialmente por microorganismos do gênero Salmonella 

que se encontram albergados no trato intestinal das aves podendo vir a contaminar 

as carcaças, bem como outros produtos, caso o processo de abate não seja 

executado de modo adequado (CARVALHO e CORTEZ, 2005). No Brasil, há relatos 

de contaminação em frangos e seus derivados variando entre 9,2% e 86,7% (BAU, 

1999; ALMEIDA et aI., 2003; CARVALHO e CORTEZ, 2005). 

As ET A têm sido nos últimos anos foco de discussões, havendo uma 

cíescente píeocupação e procura por estratégias que permitam o seu controle e, 
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consequentemente, a garantia da colocação de produtos seguros no mercado 

consumidor (MOTARJEMI e KAFERSTEIN, 1999). 

A preocupação com estas enfermidades é ainda maior quando se verifica o 

aparecimento de bactérias, entre elas Salmonella, resistentes a diferentes tipos de 

antimicrobianos. Segundo ANDERSON (2003) esta maior resistência bacteriana 

pode resultar no aumento das ETA, além de dificultar o tratamento clínico das 

infecções devido a uma acentuada ineficiência terapêutica de tais drogas. 

De acordo com o "Food and Drug Administration" (FDA, EUA) (2005), a 

resistência a antimicrobianos existe antes mesmo do uso dos antibióticos. A 

presença das drogas funciona como um mecanismo de seleção de cepas 

resistentes. Estudos têm demonstrado que para Salmonella, esse fenômeno tem 

assumido níveis alarmantes e o isolamento de sorotipos resistentes, inclusive aos 

antimicrobianos de escolha para o tratamento de humanos, vem sendo observado 

tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento (THRELFALL et aI., 1993; 

OPlUSTIL et aI. 2001). 

A determinação do perfil de suscetibilidade aos agentes antimicrobianos tem 

sido utilizada para monitorar o surgimento de cepas bacterianas resistentes a esses 

agentes, favorecendo a antibioticoterapia mais eficaz, além da subtipagem dessas 

cepas. Em um estudo realizado nos EUA, VARMA et aI. (2005) constataram que a 

resistência antimicrobiana em cepas de Salmonella não-tifóide, especialmente S. 

Typhimurium, estava estritamente associada a um aumento na freqüência de 

bacteremias e hospitalizações entre os pacientes analisados. 

O estudo da sensibilidade das bactérias aos agentes antimicrobianos pode 

ser realizado com diversas técnicas, entre elas, o teste de difusão de disco em agar, 

que é indicado para bactérias com crescimento rápido e para algumas bactérias 
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exigentes (CLSI, 2005a). Essas provas de difusão de disco, baseadas somente na 

presença ou ausência de uma zona de inibição, são aceitáveis do ponto de vista 

clínico, entretanto os terapeutas devem levar em consideração diversos fatores 

como, por exemplo, o tecido no qual está localizada a infecção, a toxicidade do 

antibiótico selecionado, bem como as características fisiológicas do paciente para 

escolher a dose adequada a ser administrada. 

Outra importante técnica para o estudo da sensibilidade aos agentes 

antimicrobianos é a determinação das concentrações inibitórias mínimas (CIM) para 

cada antibiótico. Esta técnica, apesar de ser mais acurada e sensível, quando 

comparada ao teste de difusão de disco, é mais demorada e trabalhosa, sendo, 

portanto, utilizada com mais freqüência em estudos epidemiológicos da sensibilidade 

a agentes antimicrobianos. 

O surgimento de fenótipos multi-resistentes a drogas (MDR) tem sido descrito 

por diversos autores, principalmente entre os sorotipos de S. Typhimurium 

(THRELFALL et aI., 2000), S. Newport (CDC, 2002) e S. Panama (SOTO et aI., 

2001). Algumas cepas de Salmonella sorotipo Typhimurium fagotipo DT104, 

resistentes a pe10 menos cinco antimicrobianos, incluindo ampici1ina, cloranfenicol, 

estreptomicina, sulfametoxazol, e tetraciclina, têm gerado infecções severas e 

mortes em animais e humanos, em diferentes países (CODY et ai., 1999). Estudos 

genéticos e moleculares preliminares sugerem que o completo espectro de 

resistência nessas cepas de S. Typhimurium DT 104 esteja relacionado a genes com 

localização cromossomal. 

Apesar de não haver consenso, alguns autores consideram a ocorrência de 

multi-resistência decorrente do uso abusivo e indiscriminado de agentes 

antimicrobianos como promotores do crescimento na ração animal e na profilaxia e 
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tratamento das salmoneloses humana e animal (WHO, 1980; THRELFALL et aI., 

1993; TOLLEFSON et aI., 1997). Ainda, segundo este ponto de vista, essas práticas 

rotineiras acabam selecionando os microorganismos resistentes, que persistem no 

animal e consequentemente podem ser transferidos para humanos através da 

cadeia alimentar (ÂNGULO et aI., 2000). 

Algumas bactérias são naturalmente resistentes a certos antibióticos 

(resistência intrínseca) devido ao mecanismo de ação do antibiótico ou por 

características estruturais da célula. A droga pode não ser absorvida pela bactéria, 

pode ser destruída ou ainda inativada por enzimas produzidas pelo microorganismo. 

A resistência pode ser também adquirida, e neste caso, as bactérias se adaptam à 

presença dos antimicrobianos. Essa resistência pode ser mediada por diversos 

mecanismos, incluindo (1) mudanças na permeabilidade da parede celular, (2) 

remoção dos antimicrobianos da membrana por bombas de efluxo, (3) modificação 

do sitio de ação da droga, e (4) destruição ou inativação dos antimicrobianos 

(BARBOSA e LEVY, 2000; SCHWARZ e DANCLA, 2001). 

A maioria dos organismos resistentes a agentes antimicrobianos surgiu como 

resu1tado de mudanças genéticas ocorridas em seu genoma, através de mutações 

espontâneas nos loei cromossômicos que regulam a síntese protéica, seguidas de 

uma grande pressão seletiva do ambiente. A dispersão desta resistência é facilitada 

pela transferência vertical e horizontal desse material genético para outras bactérias 

durante a vida destes microrganismos resistentes (FDA, 2005). 

Em muitos casos a resistência a antimicrobianos é mediada por plasmídeos, 

pequenas moléculas circulares de DNA extra-cromossômico, que podem ser 

transferidos entre bactérias por mecanismos de conjugação bacteriana. Esta 

transferência é bastante comum entre membros da família Enterobacteriaceae, o 
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que facilita a disseminação da característica e o surgimento de novos 

microorganismos resistentes (MARTINI et ai., 1992; SOTO et ai., 2001 ; CHEN et ai. , 

2004). 

Em relação à Salmonella, além dos plasmídeos de resistência conjugativos, 

também foram descritos plasmídeos não-conjugativos responsáveis pela resistência 

a uma ou mais drogas antimicrobianas (NOLAN et ai., 1991; RIVERA et ai. 1991). 

Os plasmídeos podem variar desde poucos até centenas de kilo-pares de 

bases e conter genes úteis para sua manutenção, bem como, para a célula 

hospedeira. Estas seqüências circulares e autônomas de DNA podem ainda conter 

genes que codificam resistência aos antimicrobianos e fatores de virulência. Para 

análise do perfil plasmideal, após extração, os plasmídeos são separados por 

eletroforese em gel de agarose, determinando-se assim, o número e o tamanho dos 

mesmos. Informação adicional pode ser obtida pela digestão do DNA plasmideal 

com enzimas de restrição e posterior comparação do número e tamanho dos 

fragmentos resultantes, ou seja, análise do perfil de restrição plasmideal (HARDY, 

1986). 

A resistência múltipla a antimicrobianos também pode ser adquirida 

independente da presença de plasmídeos. Já foram descritas pequenas seqüências 

móveis de DNA, denominadas "integrons", que possuem genes de resistência e que 

podem estar localizadas tanto no cromossomo bacteriano, como em plasmídeos, ou 

ainda em ambos (GUERRA et aI., 2001 ; MAGUIRE et aI., 2001; FDA, 2005). Assim 

como os plasmídeos, os integrons podem ser transferidos horizontalmente ou 

verticalmente. 

Os elementos genéticos móveis tais como plasmídeos, transposons e os 

integrons, têm desempenhado um importante papel na evolução e disseminação da 
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multi-resistência em bactérias Gram-negativas (CARATTOLl, 2001; BROWN et ai., 

2003). 

Quatro classes de integrons já foram descritas, sendo que os de classe 1 se 

encontram, em sua maioria, em isolados pertencentes à família Enterobacteriaceae 

de origem clínica, e possuem os principais cassetes de genes de resistência a 

antimicrobianos (MORENO et ai., 2005), embora outros trabalhos já tenham 

identificado esses integrons, em isolados de Salmonella de origem alimentar (ZHAO 

et aI., 2002; CHEN et ai., 2004). Integrons classe 2 foram descritos em Shigella, com 

cassetes de genes que conferem resistência às sulfonamidas e estreptomicinas 

(PEIRANO et ai., 2005). Integrons classe 3 foram caracterizados em Serratia 

marcescens (ARAKAWA et aI., 1995) e os integrons classe 4 foram descritos apenas 

em Vibrio cholerae (MAZEL et aI., 1998). 

Integrons classe 1 são seqüências de DNA que em sua estrutura possuem 

um segmento conservado 5' (5'CS) que alberga o gene integrase int1, o sitio de 

recombinação att/1 e o promotor, geralmente seguido por uma região variável que 

possui um ou mais cassetes de genes de resistência a agentes antimicrobianos. 

A1ém deste segmento 5', possuem outro segmento conservado 3' (3'CS) de tamanho 

variável e que na maioria dos casos possui o gene qacEL11, codificando resistência a 

a1guns anti-sépticos; o gene sul1, codificando resistência às sulfonamidas; e dois 

"open reading frames", orf5 e orf6 (PARTRIDGE et aI., 2001). 

Com relação aos agentes antimicrobianos utilizados nos tratamentos de 

infecções causadas por bactérias patogênicas em humanos e animais, destacam-se 

as fluoroquinolonas e quinolonas devido seu amplo espectro de atividade 

antimicrobiana, potência e características farmacodinâmicas. Em bactérias 
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Salmonella possui um sofisticado sistema de secreção de proteínas 

denominado "'Sistema de Secreção Tipo 111" (TTSS), que está envolvido diretamente 

nos estágios iniciais de infecção por este microrganismo (HUECK, 1999). Este 

sistema contribui para a patogenicidade das salmonelas por secretar e translocar 

diversas proteínas (proteínas efetoras) diretamente no citoplasma da célula 

hospedeira. Nos últimos anos algumas dessas proteínas foram identificadas (e 

provavelmente estejam envolvidas nesse processo), sendo um importante grupo 

destas proteínas efetoras conhecido como U Salmonella outer proteins" (Sop), que 

são codificadas pelos genes da família sop (RAHMAN et ai., 2006). 

Segundo ROTGER e CASAOESUS (1999) todos os plasmídeos de virulência 

de Salmonella possuem um lócus de aproximadamente 7,8Kb que contém cinco 

genes de virulência designados spv RABCO. A expressão dos genes spv 

desempenha um papel importante na multiplicação intracelular da Salmonella. 

A Salmonella é capaz ainda de produzir, durante o processo de infecção e 

invasão do hospedeiro, tanto endotoxinas como exotoxinas sendo que as exotoxinas 

podem ser divididas em dois tipos: as citotoxinas e as enterotoxinas. Entretanto, 

pouco se sabe sobre o modo de ação das exotoxinas de Salmonella. Estudos 

propuseram a existência de uma exotoxina, codificada pelo gene slyA, que seria 

necessária para a sobrevivência do patógeno dentro de macrófagos, denominada 

salmolisina (LlBBY et aI., 1994; O'BRIEN E HOLMES, 1996). 

Outros genes importantes para a virulência de Salmonella são o invA que é o 

primeiro gene de um operon que codifica proteínas responsáveis pela internalização 

da Salmonella em culturas de células epiteliais (GALAN e CURTISS, 1989), o gene 

h-1i que está envolvido no controle de variação da fase flagelar de Salmonella (WAY 

et ai., 1993) e o gene aceK que codifica uma proteína bifuncional que catalisa a 
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fosforilação e desfosforilação de isocitrato desidrogenase (IDH) (NELSON et aI., 

1997). 

Na busca da produção de alimentos seguros à saúde do consumidor, do 

ponto de vista microbiológico, tem-se tentado caracterizar genotipica e 

fenotipicamente os isolados de origem alimentar. Um bom entendimento dos fatores 

que levam ao surgimento e disseminação desses patógenos na cadeia produtiva de 

atimentos pode ajudar no desenvolvimento de estratégias de intervenção e controle 

que possibilitem a redução desses microorganismos patogênicos para o homem 

(RASBACH et aI., 2001; O'BRIEN, 2002). Isto é principalmente importante quando 

se trata de bactérias resistentes a antimicrobianos, pois estas podem ser 

transferidas a humanos através da cadeia alimentar (CHEN et aI., 2004). 

A maioria dos estudos de caracterização de genes de resistência a 

antimicrobianos e integrons em Salmonella spp., reportados durante os últimos anos, 

foram focados somente em isolados de origem clínica. Em nosso país, estudos 

sobre isolados de origem alimentar e fontes relacionadas são raros e como resultado 

até o momento há uma falta de dados a respeito da multi-resistência a agentes 

antimicrobianos e os mecanismos moleculares envolvidos tanto em Salmonella, 

quanto em outros patógenos presentes em gêneros alimentícios, o que justificou o 

presente estudo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar determinantes genéticos de virulência, de resistência e integrons 

classe 1 presentes em cepas de Salmonella enferica multi-resistentes a antibióticos 

isoladas a partir de alimentos de origem suína, avícola e ambiente de abate de 

suínos. 

2.2 Objetivos específicos 

~ Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) para cepas de Salmonella 

enferica multi-resistentes frente a um painel de 14 agentes antimicrobianos 

~ Determinar o perfil plasmideal das cepas de Salmonella enferica multr

resistentes e analisar sua similaridade genética 

~ Caracterizar as cepas de Salmonella enferica multi-resistentes quanto à 

presença de integrons classe 1 

~ Caracterizar os genes de resistência a antimicrobianos presentes no DNA 

genômico, plasmideal e integrons classe 1 das cepas de Salmonella enferica 

multi-resistentes 

~ Avaliar a capacidade de transferência de marcadores de resistência das 

cepas de Salmonella enferica multi-resistentes 

~ Analisar a similaridade genética entre as cepas de Salmonella enferica multi

resistentes através da determinação do perfil de macro-restrição de DNA em 

campo pulsado (PFGE) 

~ Caracterizar as cepas de Sa/monella enferica multi-resistentes quanto à 

presença dos genes de virulência aceK, h-1 i, sopB, invA, spvC e slyA 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Cepas bacterianas 

Foram utilizadas neste estudo 19 cepas de Salmonella enterica, resistentes a 

dois ou mais agentes antimicrobianos, e uma cepa sensível a todos os agentes 

antimicrobianos testados (controle negativo). Estas cepas foram isoladas, nos anos 

de 2003 e 2004, a partir de amostras de salame, suínos, frangos e ambiente de 

abate de suínos. Foram utilizadas como controle positivo as seguintes cepas: 

Salmonella Typhimurium ATCC 14028, Salmonella Enteritidis ATCC 13056, 

Klebsiella pneumoniae Kpbr1 (UNCOPAN et ai, 2005), Salmonella Braenderup 

H9812 e Escheríchia colí K12 55, F, Lac+, Nxr
. As cepas padrão utilizadas nas 

diferentes metodologias estão apresentadas nos respectivos itens. 

A pesquisa de Salmonella sp. foi realizada tanto no Laboratório de Controle 

Microbiológico de Água e Alimentos da UFPR, Campus de Palotina, PR, seguindo as 

técnicas recomendadas pela APHA (American Public Health Association) e 

compiladas por VANDERZANT e SPUTISTOESSER (1992) e SILVA et aI. (1997), 

quanto no Laboratório de Inspeção de Alimentos da FMVZ/UNESP, Campus 

Botucatu, SP, segundo a metodologia preconizada por ANDREWS et aI. (1998). Os 

isolados foram sorotipados no Laboratório de Enterobactérias da Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), RJ e no Instituto Adolfo Lutz, SP. 

As cepas foram previamente submetidas ao teste de resistência a 

antimicrobianos, no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da FCF-USP, pelo 

método de Kirby-Bauer de difusão de disco em agar Mueller Hinton (BAUER et ai., 

1966) (Oxoid, UK), utilizando-se as recomendações do "Clinicai and Laboratory 

Standards Institute" (CLSI, 2005a). Os perfis de resistência e sorotipo das cepas, 

bem como sua identificação e origem estão apresentados na Tabela 1. 
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Após a realização do teste de resistência a antimicrobianos, as cepas foram 

transferidas para caldo infusão de cérebro coração (BHI) (Oxoid) e incubadas a 3rC 

por 24h. Posteriormente, alíquotas de 0,8mL deste caldo foram transferidas para 

tubos de congelamento e a cada uma se adicionou 0,2mL de gliceroi, sendo então 

congeladas a -70D C até o momento de serem novamente utilizadas. 

Tabela 1. Identificação, sorotipo, perfil de resistência a antimicrobianos e origem das 
20 cepas de Salmonella enterica submetidas ao teste de difusão de disc: 
(KIRBY-BAUER et ai., 1966). 

Identificação Sorotipo Perfil de resistênciaa Origem 

1 S. Brandenburg NxS (Ak, Enr, K)b Salame após cura 

2 S. Panama AmpCStxTeNxKS Salame após cura 

3 S. Panama AmpCStxTeS Salame após cura 

4 S. Panama AmpCStxTeS (K, Nx) Salame após cura 

5 S. Panama AmpStxTeS (C, K) Carne após moagem 

6 S. Panama AmpStxTe (S) Carne após moagem 

7 S.Agona AmpStxTeNxS Fezes suínas 

8 S. Derby AmpStxTeS Fezes suínas 

9 S. Derby CStxT eNx (S) Fezes suínas 

10 S. Derby CStxTeNx Linfonodos 

11 S. 1, 4, [5],12:i:- TeNxS (Amp, C) Fezes suínas 

12 S. Mbandaka AmpCStxTe (S) Fezes suínas 

13 S. Mbandaka AmpCStxTe (S) Fezes suínas 

14 S. Mbandaka AmpCStxTe (S) Fezes suínas 

15 S. Mbandaka AmpCStxTe (S) Fezes suínas 

16 S. Panama AmpCStxTeNxS Mesa de inspeção 

17 S. Enteritidis EnrNx (Amp,Cip,Te,Stx) Frangos 

18 S. Alachua StxTe (Nx, Em) Frangos 

19 S.Ouakam CTeNxG (K, S) Frangos 

20 S. Typhimurium Sensívelc Salame após cura 

a Antibióticos: amicacina (Ak), ampicilina (Amp), cloranfenicol (C), tetraciclina (Te), sulfametoxazol+trimetoprima 
(Stx) , emofíoxadna (Em), gentamidna (G), canamidna (K) , estreptomidna (S), ácido nalidíxico (Nx) e 
ciprofloxacina (Cip). 
b Entre parênteses os antibióticos com valores de resistência intermediaria. 
c Sensível a todos os anteriores, além de cefotaxima (Ctx) , imipenem (Ipm), ceftazidima (Caz), cefoxitina (Fox) e 
furazolidona (Fr) . 
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3.Z Avaliação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

A CIM para cada cepa foi determinada pelo método de microdiluição em caldo 

Mueller Hinton, utilizando-se as recomendações do "Clinicai and Laboratory 

Standards Institute" (CLSI, 2005b), frente aos seguintes agentes antimicrobianos 

(Stgma, USA) e seus respectivos pontos de corte (concentrações limite nas quais 

valores superiores determinam resistência e valores inferiores sensibilidade): 

amicacina (Ak), 32JJ,g/mL; ampicilina (Amp) , 32~lg/mL; cefotaxima (Ctx) , 64Mg/mL; 

cefoxitina (Fox), 32JJ,g/ml; ceftazidima (Caz), 32JJ,g/mL; ciprofloxacina (Cip), 4Mg/mL: 

ctoranfenicol (C), 32JJ,g/mL; enrofloxacina (Enr) , 2JJ,g/mL (MALORNY et aI., 1999); 

sulfametoxazol+trimetoprima (Stx) , 4~g/mL; tetraciclina (Te), 16~g/mL; gentamicina 

(G), 8J1g/mL; canamicina (K), 25JJ,g/mL, ácido nalidíxico (Nx), 32JJ,g/mL e 

estreptomicina (S); 16~g/mL (DORAN et aI., 2006). Foi utilizada uma cepa de 

Escherichia colí ATCC 25922 como controle de qualidade. 

3.3 Análise da região de determinação de resistência às quinolonas (QRDR) do 

gene gyrA 

As cepas que apresentaram resistência às quinolonas foram analisadas por 

PCR-RFLP para detecção de mutações na região de determinação de resistência às 

quinolonas (QRDR) do gene gyrA. 

O DNA total foi extraído com auxílio do kit Genomic Prep Cells and Tissue 

DNA Isolation (Amersham Biosciences, USA), conforme o protocolo recomendado 

pelo fabricante e descrito abaixo: 

~ Multiplicação celular: As cepas de Salmonella enteríca foram transferidas 

para tubos contendo caldo soja triptona (TSB) (Oxoid) e mantidas a 3rc por 

24 horas: 

18 



~ Lise celular: As células foram lisadas com um detergente aniônico que 

solubiliza os componentes celulares, além de evitar a ação de DNase 

endógenas e exógenas; 

~ Tratamento com RNase: Para remover possível contaminação com RNA, 

fez-se um tratamento com RNase: 

~ Precipitação protéica: Proteínas citoplasmáticas e nucleares foram 

removidas através de precipitação por sal; 

~ Precipitação do DNA: DNA genômico foi isolado por precipitação alcoólica 

(isopropanol e etanol): 

~ Hidratação do DNA: O "pellet" de DNA foi dissolvido em um tampão 

contendo conservantes para DNA e ficou reidratando por 18 horas' a 

temperatura ambiente. 

A concentração de DNA no extrato foi determinada por espectrofotometria 

(A260nm e A280nm) conforme SAMBROOK et aI. (1989). 

O DNA das cepas que apresentaram resistência às quinolonas foi submetido 

à PCR para amplificação do gene gyrA, utilizando-se os "primers" gyrAF: 

5'T ACCGTCATAGTT ATCCACG-3' e gyrAR: 5'GTACTTT ACGCCATGAACGT -3' 

(HUANG et aI., 2004), gerando um amplicon de 315pb. As reações de PCR foram 

realizadas em volume total de 25 JJL contendo: 100ng do DNA molde; tampão para 

peR 10x [Tris-HCI (pH 8,4), 50mM KCI] (Fermentas, USA); 1,5mM de MgCb 

(Fermentas); 200\JM de cada dNTP (Fermentas); 25pmol de cada "primer" e 0,5 U 

de Taq DNA polimerase (Fermentas). As etapas de amplificação foram: 

desnaturação inicial a 94°C por 3 minutos, seguida de 30 ciclos de desnaturação a 

94~ por 1 minuto, anelamento a 55°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 1 minuto; 

além de um ciclo de extensão final a 72°C por 10 minutos. 
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Alíquotas do produto amplificado foram aplicadas em gel de agarose- 1"% 

(Amersham Bioscience) em tampão TBE 0,5x (90mM Tris, 90mM ácido bórico, 2mM 

EDTA; pH 8,0) (SAMBROOK et ar , 1989), sendo realizada em seguida eletroforese, 

utilizando-se como marcador de peso molecular o 100bp DNA ladder (New England 

Biolabs, UK). Após a eletroforese o gel foi corado em solução de brometo de etídio 

(1pytml) por 20 minutos e as imagens registradas com o sistema EDAS120, sob 

transiluminação em UV 320nm. 

Cada seqüência amplificada foi inicialmente purificada com auxílio do kit GFX 

PCR DNA and Gel Band Purification (Amersham Biosciences), segundo o protocoto 

recomendado pelo fabricante e resumido a seguir: 

~ Desnaturação/Solubilização: As proteínas residuais foram 

desnaturadas; 

~ Captura do DNA: As amostras foram submetidas à passagem por uma 

coluna de fibra de vidro para capturar o DNA; 

~ Lavagem/Secagem: A matriz que capturou o DNA foi lavada com um 

tampão a base de etanol para remover sais e outros contaminantes. 

Esta etapa também seca a matriz antes da elutção; 

~ Eluição: O DNA purificado foi eluído da coluna com auxílio de um 

tampão iônico. 

Depois de purificadas, cada seqüência foi digerida individualmente com 2U 

das enzimas de restrição Hinfl e Bani (New England Biolabs), em banho 37°C por 

1:3-0 horas. Alíquotas do produto digerido foram aplicadas em gel de agarose 1,5% 

(Amersham Bioscience) em tampão TBE 0,5x, sendo este em seguida corado e 

fotografado conforme descrito anteriormente. 
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3.3.1 Sequenciamento dos genes gyrA 

Os produtos de PCR gerados e purificados conforme o item 3.3 (antes de 

serem digeridos) foram submetidos ao sequenciamento do gene gyrA. O 

sequenciamento das amostras foi realizado com auxílio de um aparelho ABI 

PRtSM® 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA), utilizando-se o kit de 

sequenciamento BigDye® Terminator v3.1 (Applied Biosystems). As seqüências 

resultantes foram alinhadas, com auxilio do programa BLAST 

(htlp ://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) (ALTSCHUL et aI., 1997), e comparadas com 

as seqüências depositadas no GenBank. 

3.4 Análise do perfil plasmideal 

Os possíveis plasmídeos foram extraídos com o auxílio do kit GFX Micro 

Plasmid Prep (Amersham Bioscience), conforme o protocolo recomendado pelo 

fabricante e descrito a seguir: 

~ Multiplicação celular: As cepas de Sa/monella enterica foram 

transferidas para tubos contendo caldo TSB (Oxoid) e mantidas a 3rC 

por 24 horas; 

~ Suspensão: As células bacterianas foram suspensas em uma solução 

isotônica contendo Rnase; 

~ Use: As células foram lisadas por tratamento alcalino e o DNA 

cromossomal e proteínas foram desnaturados; 

~ Neutralização: O pH da solução foi neutralizado com uma solução de

acetato que também promove a ligação do DNA plasmideal à matriz de 

fibra de vidro da coluna; 

~ Purificação: Foi realizada a lavagem da coluna para remoção de 

proteínas residuais, carboidratos e nucleases; 
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~ Lavagem/Secagem: A matriz que capturou o DNA plasmideal foi 

lavada com um tampão a base de etanol para remover sais e outros 

contaminantes. Esta etapa também permite a secagem da matriz antes 

da eluição; 

~ Eluição: O DNA plasmideal foi eluído da coluna com auxílio de um 

tampão iônico. 

Após extração, todas as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de 

agarose 0,8% (Amersham Biosciences) em TBE 0,5X para identificação das cepas 

que possuíam plasmídeos e determinação de seus tamanhos. Depois de 

identificadas, as amostras de DNA plasmideal foram submetidas à restrição 

individual com 5U das enzimas EcoRI, Hindlll e BamHI (New England Biolabs), em 

banho-maria a 37°C por 1 :30 horas, para se estimar a relação entre eles. Alíquotas 

do produto digerido foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 0,8% 

(Amersham Biosciences) em tampão TBE 0,5x, sendo em seguida corados e' 

fotografados conforme descrito no item 3.3. O marcador de peso molecular 1 Kb DNA 

Ladder (New England Biolabs) foi utilizado como padrão para determinação dos 

pesos moleculares dos fragmentos. 

3.5 Detecção de integrons classe 1 

Todas as amostras de DNA total e as amostras de DNA plasmideal extraídas 

conforme os itens 3.3 e 3.4, respectivamente, foram testadas quanto à presença de 

integrons classe 1, utilizando-se os "primers" 5'CS-3'CS (Forward: 5' 

GGCATCCAAGCAAGC-3' / Reverse: 5' AAGCAGACTTGACCTGAT-3') 

(LEVESQUE et aI., 1995). As reações de PCR foram realizadas em volume total de 

50 I-lL contendo: 100ng do DNA molde; tampão para PCR 10x [Tris-HCI (pH 8,4), 

50mM KCI] (Fermentas, USA); 1,5mM de MgCI2 (Fermentas); 200l-lM de cada dNTP 
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(Fermentas); 0,1!Jg de cada "primer" e 1 U de Taq DNA polimerase (Fermentas). As 

etapas de amplificação foram: desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, seguida de 

30 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento a 55°C por 30 

segundos e extensão a 72°C por 2 minutos; além de um ciclo de extensão trnat a-

72°C por 5 minutos. Como controle positivo para reação foi utilizado uma cepa de 

Klebsiella pneumoniae Kpbr1 (LlNCOPAN et aI., 2005). 

Al'iquotas do produto amplificado foram aplicadas em gel de agarose 1 % 

(Amersham Biosciences) em tampão TBE 0,5x, sendo coradas e fotografadas 

conforme o item 3.3. O marcador de peso molecular 1 Kb DNA Ladder (New England 

Biolabs) foi utilizado como padrão para determinação dos pesos moleculares dos 

fragmentos. 

Os integrons classe 1 detectados após realização da reação de PCR foram 

purificados conforme o item 3.3 e submetidos ao sequenciamento conforme o item 

3.3.1 para confirmação dos possíveis cassetes de genes inseridos em seu interior. 

As seqüências resultantes foram alinhadas com auxilio do programa BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) (AL TSCHUL et aI. , 1997) e comparadas com as 

seqüências depositadas no Gen8ank. 

3.6 Detecção de genes de resistência a antimicrobianos 

As amostras de DNA total, DNA plasmideal, bem como os produtos de PCR 

gerados no item 3.5 foram submetidos à purificação, conforme o item 3.3, e testados 

por PCR, quanto à presença dos seguintes genes de resistência a antimicrobianos: 

aadA e aadB - conferem resistência a aminoglicosídeos; dhfr - resistêncra- a 

trimetoprima; sul1 e sul2 - resistência à sulfonamidas; tetA, tetB e tetG - resistência 

a tetraciclinas, f10st - resistência a fenicóis, blatem - resistência a p-Iactâmicos, 
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qacEL1 / - resistência a compostos de amônia quaternário. Os "primers" utilizados e 

os tamanhos dos respectivos produtos de PCR gerados estão apresentados na 

Tabela 2. 

As reações de PCR foram realizadas em volume total de 25 IJL contendo as 

mesmas concentrações apresentadas no item 3.5. As etapas de amplificação foram: 

desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos; 30 ciclos de: desnaturação a 94°C por 30 

segundos, anelamento a temperatura respectiva para cada par de "primer" (Tabela 

2) por 30 segundos e extensão a 72°C por 2 minutos; além de um ciclo de extensão 

final a 72°C por 5 minutos. Alíquotas do produto amplificado foram aplicadas em gel 

de agarose 1% conforme o item 3.3. 
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Tabela 2. Seqüências de oligonucleotfdeos, tamanho dos produtos de amplificação 
e temperatura de anelamento para detecção por peR de genes de 
resistência a antimicrobianos de Sa/monella sp. 

Genes Seqüências de oligonucleotídeos Produto (pb) Tm (DC) Referência 

aadA 
F: 5'GTGGATGGCGGCCTGAAGCC-3' 

526 62 POPPE et aI., 2006 
R: 5'ATIGCCCAGTCGGCAGCG-3' 

aadB 
F: 5'TCCAGAACCTIGACCGAAC-3' 

700 54 
R: 5'GCAAGACCTCAACCnnCC-3' 

su/1 
F: 5'GCGCGGCGTGGGCTACCT-3' 

350 65 
R: 5'GATTICCGCGACACCGAGACCAA-3' 

su/2 
F: S'CGGCATCGTCAACAT AACC-3' 

720 52 
R: 5'GTGTGCGGATGAAGTCAG-3' 

tetA 
F: 5'GTGAAACCCAACATACCCC-3' 

890 53 
R: 5'GAAGGCAAGCAGGATGT AG-3' 

tetG 
F: S'GCTCGGTGGTATCTCTGCTC-3' 

470 57 
R: 5' AGCAACAGAA TCGGGAACAC-3' 

flost 
F: 5'ACCCGCCCTCTGGATCAAGTCAAG-3' 

550 69 R: 5'CAAA TCAACGGGCCACGCTGT ATC-3' 

b/atem 
F: S'CAGCGGTAAGATCCTIGAGA-3' 

643 53 R: 5'ACTCCCCGTCGTGTAGATAA-3' 

F: S'ATCGCAATAGTIGGCGAAGT-3' 
qacE.t1/ R: 5'GCAAGGCGGAAACCCGCGCC-3' 800 59 

dhfr 
F: 5'TGGCTGTIGGTIGGACGC-3' 

256 56 R: 5'TCACCTTCCGGCTCGATGTC-3' 

tetB 
F: 5'CTCAGTA TICCAAGCCTTIG-3' 

415 54 PEIRANO et a/., 2006 R: 5'ACTCCCCTGAGCTIGAGGGG-3' 

3.7 Avaliação da transferência de genes de resistência 

As cepas multi-resistentes foram utilizadas como possíveis doadoras de 

marcadores de resistência. O experimento de conjugação foi realizado de acordo 

com DIAS e HOFER (1985) utilizando-se como receptora uma cepa de Escherichia 

coli K12 55, F, Lac+, Nxr sensível a todos os agentes antimicrobianos, exceto ácido 

nalidíxico (Nx). 
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As cepas resistentes (doadoras) e a E. col; K12 Nxr (receptora) foram 

cultivadas em caldo BHI (Oxoid) (tubos com 20mL), sob agitação de 50rpm a 37°C 

por aproximadamente 2 horas (até atingir a fase exponencial). As culturas teste 

foram misturadas com a receptora na proporção de 1: 10 e incubadas em banho

maria a 37°C por 24 horas. Após esta segunda etapa de incubação, 0,1 mL das 

místuras foram semeados em agar MacConkey (Oxoid) contendo os antimicrobianos 

aos quais a cepa doadora era inicialmente resistente nas seguintes concentrações: 

1'OOfJg/ml para sulfametoxazol, 50fJg/ml para gentamicina e 25fJg/ml para os demais 

agentes antimicrobianos. As cepas transconjugantes, depois de identificadas 

visualmente, foram submetidas ao teste de difusão de disco, de acordo com as 

recomendações do CLSI (2005a), considerando-se o perfil original da respectiva 

colônia doadora. 

As bactérias transconjugantes, depois de confirmado o perfil de resistência', 

tiveram o seu DNA total extraído conforme o item 3.3 e foram submetidos à PCR 

para detecção dos possíveis genes de resistência conforme o item 3.6. 

3.8 Análise do perfil de macro-restrição do DNA cromossômico após 

eletroforese em campo pulsado (PFG'Et 

Para o método de PFGE foi usado o protocolo proposto pelo "The National 

Molecular Subtyping Network for Foodborne Disease Surveillance" (PulseNet) (CDe, 

1999, 2000). As principais etapas do procedimento estão representadas na Figura 1 

e descritas a seguir. 
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3.8.1 Suspensão dê células dê Salmône-tla enterica. 

As cepas congeladas foram reativadas em caldo BHI (Oxoid, UK) e isoladas 

em TSA (Oxoid). Uma colônia isolada foi semeada em outra placa de TSA de modo 

a obter crescimento confluente após 24h de incubação a 37°C. Uma porção deste 

crescimento foi transferida para 3mL de tampão de suspensão de células (CSS-: 

100mM Tris-HCI, 50mM EDTA, pH 8). Determinou-se a absorbância em 610nm 

(As10) desta suspensão e a densidade óptica foi corrigida para 1,3 a 1,4. Uma 

alíquota de 200jJL desta suspensão foi transferida para tubo de reação (Figura 1). 

3.8.2 Blocos de agarose ("piugs~~l 

Ao tubo com 200jJL de suspensão de células (3.8.1) foram adicionados 210~L 

de uma mistura de 200jJg de proteinase K (Sigma), agarose para PFGE (Cambrex, 

USA) a 1% em tampão TE (10mM Tris-HCI, 1mM EDTA, pH 8) e 1% de Dodecil 

Sulfato de Sódio (SDS). Após homogeneização, o volume total foi distribuído nos

moldes reutilizáveis (BioRad, USA) para formação dos blocos (Figura 1). 

3.8.3 Use bacteriana 

Após a solidificação dos "plugs" (3.8.2), os mesmos foram transferidos para 

tubo contendo tampão de lise celular (CLB; 50mM Tris-HCI, 50mM EDTA, pH 8, 1 % 

s-arcosil) e proteinase K (20 mg/JlI) e incubados a 54°C por 2h, sob agitação 

(175rpm). Em seguida os "plugs" foram lavados por duas vezes com água destilada 

deionizada (ADD) pré-aquecida a 50°C; e outras quatro vezes com tampão TE 

(10mM Tris-HCI, 1mM EDTA, pH 8) também pré-aquecido a 50°C. As etapas de 

lavagem foram de 15 minutos cada e realizadas a 50°C, sob agitação de 175 rpm 

(Figura 1). 
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3.8.4 Restrição e Eletroforese 

Uma pequena parte de cada "plug" (3.8.3) foi submetida à restrição pela 

enzima Xbal, de acordo com instruções do fabricante, e aplicada em gel de agarose 

para PFGE 1 % em tampão 0,5X TBE, contendo 50J-lM de tiouréia para proteger o 

DNA bacteriano de uma possível degradação. Foi utilizado nos géis o marcador de 

peso molecular Lambda ladder PFG marker (New England Biolabs). A eletroforese 

foi realizada em uma cuba Gene Navigator (Amersham Bioscience), com os 

seguintes parâmetros: tempo inicial de pulso 2,2s; tempo final de pulso 63,8s; 

voltagem 200V (6V/em); e tempo de corrida 18h. Após, o gel foi corado em soluÇão 

de brometo de etídio 11-1g/mL por 30 minutos (Figura 1). As imagens dos géis foram 

registradas eom o sistema EDAS120, sob transiluminação em UV320nm. 

3.8.5 Análise dos resultados 

Os padrões de bandas obtidos pelo método de PFGE foram comparados 

visualmente e as cepas agrupadas conforme seus perfis genéticos. Os pesos 

moleculares das bandas foram calculados com o sistema EDAS120. A correlação 

entre os perfis foi avaliada com auxílio do programa NTSYSpc versão 2.0, usando-se 

coeficiente de similaridade de Dice (OICE, 1945) e análise de "clusters" UPGMA 

("Unweighted Pair Group Method using Arithmetic Average") (SNEATH e SOKAL, 

1973) 
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Figura 1. Representação esquemática do preparo dos "plugs" de células de Salmonella 
enterica, restrição e eletroforese em gel de campo pulsado. TSA = Agar soja 
triptona; CSB = Tampão de suspensão de células; ClB = Tampão de lise 
celular; TE = Tampão Tris EOTA; e SOS = Oodecil sulfato de sódio. 
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3.9 Detecção de genes de virulência no DNA plasmideal e cromossômico 

A presença dos genes de virulência: spvC, sopa, h-1 i, aceK, slyA e invA, foi 

avaliada através da PCR individual (este estudo) e duplex-PCR (NAYAK et aI., 

2004), a partir do DNA piasmideal e cromossômico isolados conforme os itens 3.3 e· 

3.4, respectivamente. Na Tabela 3 estão apresentadas as seqüências dos "primers" 

que foram utilizados. 

Para a reação de amp1ificação individual dos genes h-1 i, spvC, invA e siyA, a 

reação foi realizada em volume total de 25IJL contendo: 100ng do DNA molde; 

tampão para PCR 10x [Tris-HCI (pH 8,4), 50mM KCI]; 3mM de MgCh; 400 IJM de 

cada dNTP; 0,5IJ9 de cada "primer" e 0,5 U de Taq DNA polimerase. As etapas de 

amplificação foram: desnaturação inicial a 95°C por 1 minuto; 35 ciclos de: 

desnaturação a 95°C por 20 segundos, anelamento a 55°C por 20 segundos e 

extensão a 72°C por 2 minutos; e um ciclo de extensão final a 72°C por 4 minutos. 

Para o duplex-PCR, os parâmetros foram os mesmos utilizados para a PCR 

individual, descritos acima, com exceção das concentrações finais dos "primers" na 

reação que foram de 0,1 IJM para o gene aceK e 2IJM para o gene sopa. Como 

controle positivo foram utilizadas uma cepa de Salmonella Typhimurium ATCC 

14028 contendo os genes aceK, invA, slyA, h-1 i e sopa e uma de Salmonella 

Enteritidis ATCC 13056 contendo o gene spvC. 

Alíquotas do produto amplificado foram aplicadas em gel de agarose 1 %, 

sendo em seguida corados e fotografados conforme o item 3.3. Os marcadores de 

peso molecular 100bp ladder (Fermentas) e 250pb (New England Biolabs) foram 

utilizados como padrão para determinação dos pesos moleculares dos fragmentos. 
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e precisos para caracterização desses isolados resistentes e para a construção de 

bancos de dados úteis para futuras investigações. 

As 20 cepas de Salmonella enterica utilizadas neste estudo estiveram 

distribuídas entre 10 diferentes sorotipos, sendo que seis deles - Enteritidis, 

Typhimurium, 1.4,[5],12:i:-, Agona, Panama e Mbandaka - estiveram entre os 15 

sorotipos mais prevalentes em isolados humanos durante o período de 1996-2003, 

nu estado de São Paulo, segundo FERNANDES et aI. (2006). Ainda segundo esses 

autores a maioria das amostras avaliadas foi obtida a partir de infecções 

gastrointestinais, fato este relacionado com o significante aumento no número de 

surtos de origem alimentar ocorridos naquele período. 

Os sorotipos Agona e Derby, também presentes nos isolados deste estudo, 

estiveram entre os 15 mais prevalentes na Europa, em 2006, de acordo com os 

datlos reportados no programa Enter-Net (THRELFALL et aI., 2006). Estes dados 

reforçam a importância de uma caracterização genotípica e fenotípica detalhada 

destes sorotipos circulantes pelo Brasil e pelo mundo. 

4.2 Avaliação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

As concentrações inibitórias mínimas foram determinadas para as 20 cepas 

de Salmonella enterica frente a antimicrobianos recomendados pelo ClSl 

(ampicilina, ciprofloxacina, sulfametoxazol+trimetoprima, cloranfenicol e ceftazidima), 

além daqueles em uso (enrofloxacina) e/ou de uso proibido (tetraciclina) em 

-prevençãolterapêutica veterinária (BRASIL, 2005a, 2005b). Empregaram-se também 

outros agentes, representantes de outras classes de antimicrobianos de importância 

para Enterobactérias (amicacina, estreptomicina, cefotaxima, cefoxitina, ácido 

nalidíxico, gentamicina e canamicina). 
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A Tabela 4 apresenta os resuitados das CIM das 20 cepas dê Salmonellt:l 

enteríca frente aos 14 agentes antimierobianos testados. Todas as cepas foram 

sensíveis a amicacina, cefotaxima, ceftazidima, cefoxitina, ciprofloxacina e 

enrofloxacina. As maiores freqüências de resistência foram observadas frente à 

tetraciclina (85%), estreptomicina (80%), sulfametoxazol+trimetoprima (80%), 

ampicilina (60%), ácido nalidíxico (55%) e cloranfenicol (50%). Resistência também 

foi observada, porém em menor grau, frente à canamicina (20%) e gentamicina 

(5%). 

Estudos realizados por GEBREYES et aI. (2006) também apontam para uma 

maior freqüência de resistência frente à tetraciclina, estreptomicina e 

sulfametoxazol+trimetoprtma em cepas de Sa/monella enterica isoladas em uma 

indústria de processamento de suínos nos EUA. Os resultados encontrados no 

presente estudo também estão de acordo com ANTUNES et aI. (2006) que 

reportaram em Portugal, a resistência frente à tetraciclina, estreptomicina, 

sulfametoxazol+trimetoprima, ampicilina e ao ácido nalidíxico, como sendo mais 

comuns entre cepas de Salmonella isoladas a partir de alimentos de origem avícola 

e sulna. 

A maior freqüência de resistência à tetraciclina (85%), observada neste 

estudo, foi também relatada por outros autores em alimentos e fontes relacionadas 

(USERA et aI., 2002; GEBREYES et aI. 2004; AGUSTIN et aI., 2005). 

As tetraciclinas compreendem uma classe de antibióticos, descobertos há 

mais de 50 anos, que apresentam um baixo custo e amplo espectro de atividade. 

Consequentemente, elas têm sido utilizadas de forma profilática e terapêutica tanto 

em humanos quanto em animais. A pressão seletiva exercida pelo uso das 
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tetraciclinas, ao longo dos anos em vários ambientes, resultou no surgimento de 

organismos resistentes (CHOPRA e ROBERTS, 2001). 

Em nosso país, a tetraciclina foi amplamente utilizada como promotora de 

crescimento na produção animal até 1998, quando seu uso foi proibido (SILVA e 

DUARTE, 2002), porém ela ainda é aplicada na medicina veterinária com fins 

terapêuticos. Desse modo, a elevada freqüência de resistência a este antibiótico era 

previsível e não causou surpresa. 

Embora a estreptomicina não seja utilizada no tratamento das salmoneloses 

htJfl1anas, o teste para sensibilidade a este agente antimicrobiano é amplamente 

aplicado na detecção de marcadores epidemiológicos. Por exemplo, resistência à 

estreptomicina é associada ao fenótipo denominado de penta-resistência, observado 

em cepas de Sa/monella enterica serovar Typhimurium fagotipo oT104, 

caracterizado pela resistência à ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, 

sulfonamidas e tetraciclinas (AmpCSSuTe) (oORAN et aI., 2006). Na Tabela 5 

p-odem ser observados perfis de resistência semelhantes a estes encontrados em S. 

Typhimurium oT104, porém entre os sorotipos Panama e Mbandaka (10 2 a 5 e 12 a 

15}, indicando que estas cepas em algum momento podem ter adquirrdo esses 

genes de resistência de cepas de S. Typhimurium DT104. 

Arttimicrobianos, tais como, fluoroquinolonas (por ex. ciprofloxacina) e 

cefalosporinas de terceira geração (por ex. ceftriaxona) são comumente utilizados no 

tratamento de infecções graves por Sa/monella em humanos. Cepas de Salmonella 

apresentando multi-resistência ou sensibilidade diminuída a estes antimicrobianos 

têm aumentado significativamente nas últimas décadas (THRELFALL, 2002; WEILL 

et aI., 2006) 
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No presente estudo foi verificado a ocorrência uma elevada porcentagem de 

cepas resistentes ao ácido nalidíxico (55%) e simultaneamente apresentando 

sensibilidade reduzida (CIM 2:0, 125~g/ml) a fluoroquinolonas (Tabela 4 - 10 1, 4, 9, 

10 e 13 a 19). Especialmente no que se refere à ciprofloxacina, este fato se mostra 

preocupante em termos de saúde pública devido à possibilidade de falhas no 

tratamento de infecções gastrointestinais invasivas, quando estes agentes 

antimicrobianos chamados de escolha são requeridos (HOPKINS et ai., 2005). 

Como outros pesquisadores já reportaram anteriormente e levando-se em 

consideração as atuais recomendações do CLSI (2005b), esses dados suportam o 

usõ da resistência ao ácido nalidíxico como um indicador da presença de isolados 

de Salmonella sp. com sensibilidade reduzida à classe das fluoroquinolonas 

(HAKANEN et aI., 1999). 
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Tabela 5. Perfil de resistência a agentes antimicrobianos para cepas de Salmonella 
enterica isoladas de alimentos e fontes relacionadas, submetidas ao teste 
de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e ao teste de difusão de disco. 

10° Sorotipo 
Perfil de resistência Perfil de resistência 
{difusão de disco} a (CIM) 

1 S. Brandenburg S Nx (Ak, Enr, K)d S Nx 

2 S. Panama Amp C Te Stx K S Nx Amp C Te Stx K S 

3 S. Panama Amp C Te Stx S Amp C Te Stx K S 

4 S. Panama Amp C Te Stx S (K, Nx) Amp C Te Stx KS Nx 

5 S. Panama Amp Te Stx S (C, K) Amp C Te Stx K S 

6 S. Panama Amp Te Stx (S) Amp Te Stx S 

7 S.Agona Amp Te Stx S Nx Te StxS 

8 S.Derby Amp Te Stx S Amp Te Stx S 

9 S.Derby C Te Stx Nx (S) C Te Stx S Nx 

10 S.Derby C Te Stx Nx C Te Stx Nx 

11 S·1,4,[51.12:i:- Te S Nx (Amp, C) Amp Te S 

12 S. Mbandaka Amp C Te Stx (S) Amp C Te Stx S 

13 S. Mbandaka Amp C Te Stx (S) Amp C Te Stx S Nx 

14 S. Mbandaka Amp C Te Stx (S) Amp C Te Stx S Nx 

15 S. Mbandaka Amp C Te Stx (S) Amp C Te Stx S Nx 

16 S. Panama Amp C Te Stx S Nx Amp Te Stx K S Nx 

17 S. Enteritidis Enr Nx (Amp, Cip, Te, Stx) Stx Nx 

18 S. Alachua Stx Te (Nx, Enr) Te Stx Nx 

19 S.Ouakam C Te G Nx (K, S) Te S G Nx 

20 S. Typhimurium Sensívelc Sensível 

a Agentes antimicrobianos: ampicilina (Amp), cloranfenicol (C), tetraciclina (Te), sulfametoxazol+trimetoprima 
(Stx), enrofloxacina (Enr), gentamicina (G), canamicina (K), estreptomicina (S), ácido nalidíxico (Nx), 

b Consultar tabela 1 para identificação da origem das cepas. 

c Sensfvel a tOdos os anteriores, além de amicacina (Ak) , cefotaxima (Ctx) , ceftazidima (Caz) , cefoxitlna (Fox) e 
ciprofloxacina (Cip). 

d Entre parênteses os antibióticos com valores de resistência intermediaria 

Ao ana1isarmos comparativamente os resultados do teste de difusão de disco 

e do teste de CIM (Tabela 5) podemos observar que o segundo demonstrou ser mais 

sensível e preciso na determinação do perfil de resistência em relação ao primeiro. 

Este fato pode ser observado, por exemplo, se compararmos o perfil obtido pàra a· 

cepa de S. Brandenburg (10 1 l, que no teste de difusão de disco apresentou 
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resistência intermediária a amicacina, enrofloxacina e canamicina, mas que no teste 

de CIM foi confirmada como sendo sensível. 

Outro resultado importante que pode ser observado quando se compara as 

duas técnicas, é que algumas cepas, por exemplo, S. Agona (10 7), que se mostrou 

resistente a determinados agentes antimicrobianos pelo teste de difusão de disco, foi 

sensível aos mesmos agentes pelo teste de CIM. 

O mesmo foi observado para alguns agentes antimicrobianos aos quais as 

bactérias eram sensíveis pelo teste de difusão de disco, mas que no teste de CIM 

mostraram-se resistentes, como por exemplo, como no caso da cepa de S. Alachua 

(10 18). Assim, a escolha do método a ser empregado na avaliação do perfil de 

resistência de isolados, tanto para estudos epidemiológicos, quanto para aplicação 

medicinal no tratamento clínico, deve ser feita de forma cuidadosa, levando-se em 

consideração alguns aspectos como custos, tempo gasto para obtenção dos 

resultados e facilidade de realização da técnica. 

4.3-Análise da região de determinação de resistência às quinolonas (QRDR) do 

gene gyrA 

Para a caracterização dos mecanismos de resistência a agentes 

antimicrobianos foram utilizados métodos moleculares baseados na PCR, que 

permitem a identificação de genes de resistência, bem como detectar sua possível 

localização, auxiliando na compreensão da diversidade de cepas multi-resistentes-a 

drogas e na identificação de trocas genéticas de marcadores (GEBREYES e 

AL TIER, 2002). 

Analisou-se o ONA total das cepas que apresentaram resistência às 

quinolonas, além do ONA da cepa sensível (10 20), a fim de se detectar possíveis 
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mutações na região QRDR do gene gyrA Mutações localizadas no códon 83 geram, 

segundo (GIRAUD et aI., 1999) sítios de restrição para a enzima Hinfl, enquanto 

mutações no códon 87 geram um sítio de restrição para a enzima Bani (HUANG et 

aJ., 2004). A técnica de PCR-RFLP, utilizando-se as enzimas de restrição BanI e 

Hinfl, foi utilizada para detectar possíveis mutações nos codons 83 e 87 nas cepas 

que apresentaram resistência ao ácido nalidíxico e sensibilidade reduzida a 

fluoroquinolonas. 

As 11 cepas de Salmonella enterica que apresentaram resistência ao ácido 

nalidíxico e susceptibilidade reduzida a ciprofloxacina (Tabela 6), mais a cepa dê S. 

Typhimurium sensível ao ácido nalidíxico e utilizada como controle negativo, foram 

submetidas à PCR para amplificação, inicialmente, do gene gyrA Os produtos~ de

PCR, representados por uma banda de 315pb, encontram-se na Figura 2. 

Após serem purificados, os genes gyrA foram submetidos à restrição com a

enzima BanI, sendo que nenhuma das cepas testadas apresentou sítios de corte 

para esta enzima de restrição (Figura 3). Com relação à restrição com a enzimâ 

Hinft, foram visualizadas duas bandas de pesos moleculares de 205pb e 115pb em 

todas as cepas resistentes a quinolonas (Figura 4), indicando a ocorrência de uma 

possível mutação pontual no códon 83 (HUANG et aI., 2004). 

Os produtos da amplificação da região QRDR do gene gyrA (315pb) destas 

amostras foram seqüenciados e se observou que as 11 amostras apresentaram a 

mesma mutação pontual no códon 83 do gene gyrA Esta mutação é caracterizada

pela substituição de uma base nitrogenada citosina por uma base timina, 

ocasionando a troca do aminoácido serina (TCC) por uma fenilalanina (TTC) (Figura 

5). 
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Esses resultados estão de acordo com aqueles reportados em um trabalho de 

revrsão realizado por HOPKINS et aI. (2005). Aqueles autores constataram que este 

tipo de mutação (TCC ~ TTC) ocorre com maior freqüência em cepas de Sa/monella 

resistentes ao ácido nalidíxico. 

A relação entre mutações no gene gyrA e resistência às quinolonas e 

fluoroquinolonas tem sido demonstrada em diversos estudos com bactérias Gram 

negativas (WEIGEL, 1998; GIRAUD et aI., 1999; AVIAL-RODRIGUEZ et aI., 2005) . 

No presente estudo, 11 das 20 cepas de Salmonella enferica avaliadas foram 

fenotipicamente resistentes ao ácido nalidíxico sendo que todas apresentaram uma 

mutação pontual no códon 83 do gene gyrA e nenhuma mutação foi detectada no 

tótlon 87 (Tabela 6). Todas as cepas foram fenotipicamente sensíveis a 

ciprofloxacina e enrofloxacina. Estes resultados estão de acordo com aqueles 

apresentados por GIRAUD at aI. (1999) que encontraram resistência à ciprofloxacina 

e enrofloxacina apenas em cepas de Salmonella ssp. apresentando mutação tanto 

nã códon 83 quanto no côdon 87 do gene gyrA. Eles também verificaram que 

resistência ao ácido nalidíxrco foi detectada apenas em cepas com mutações 

simples no mesmo gene. 
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M 1 4 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 M 

315pb --. 

Figura 2. Eletroforese em gel de agarose 1 % dos produtos amplificados por PCR, 
utilizando-se o "primer" gyrA para as 11 cepas de Salmonella enterica resistentes 
ao ácido nalidíxico e para a cepa de S. Typhimurium sensível a este antibiótico e 
utilizada como controle negativo. M = Marcador de peso molecular 100pb 
(Fermentas). Consultar Tabela 5 para identificação dos sorotipôs. 

315pb --. 

M 1 4 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 M 

f'igura 3. Eletroforese em gel de agarose 1,5% dos produtos de restrição do gene gyrA das 
12 cepas avaliadas, após digestão com a enzima BanI. M = Marcador de peso 
molecular 100pb (Fermentas). Consultar Tabela 5 para identificação dos 
sorotipos. 
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205pb -+ 

-+ 
115pb 

M 1 4 9 10 20 14 15 16 17 18 19 13 M 

Figura 4. Eletroforese em gel de agarose 1,5% dos produtos de restrição do gene gyrA das 
12 cepas avaliadas, após digestão com a enzima Hinfl. M == Marcador de peso 
molecular 100pb (Fermentas). Consultar Tabela 5 para identificação dos 
sorotipos. 

Query 1 

Sbjc:t 2376235 

Query 6 1 

5bjc:t 2376175 

Query 121 

5bjc: t 2376115 

Query 1:31 

SbjGt 2376055 

Quer\] 2 41 

Sbjc:t 2375995 

Query 301 

Sb j c:t. 2375935 

GAGATGGCC TGAAGCCGGTACACCGTCGCGTAC TTTACGCCATGAACGTATTGGGCAATG 
111111 1 11111111111 1 11 1 1111111 11 11 1 1 1 1 1 1 1 111111 1 11111111 1 1111 
GAGATGGCC TGAAGCCGGTACACCGTCGCGTACTTTACGCCATGAACGTATTGGGCAATG 

ACTGGAAC AAAGCCTATAAAAAATCTGCCCGTGTCGTTGGTGACGTAATCGGTAAATACC 
1 1 1 11111 111111 11111 1 111111 1 111111111111111111 1 111 1 1111111 1 11 
AC TGGAACAAAGCCTATAAAAAATCTGCCCGTGTCGTTGGTGACGTAATCGGTAAATACC 

fT~~~~f~~~~~fTrTT~Tf~T~TfT~fff~TfT~~TT~~TfT~~~~~f~TTfTTfTT~~ 
ATCCCCACGGCGAT~CC~CAGTGTATGACACCATCGTTCGTATGGCGCAGCCATTCTCGe 
TGcGTTACATGCTGGTGGATGGTCAGGGTAACTTCGGTTCTATTGACGGCGACTCCGCGG 
I ! 11111 111 1 1 ! III ! II I III I I IIIII I II II I II I II II I II IIII ! 1 1 1 111 1 11 
TGCGTTACATGCTGGTGGATGGTCAGGGTAACTTCGGTTCTATTGAC GGCGAC TCCGCGG 

CGGCAATGCGTTATACGGAGA TCCGTCTGGCGAAAATCGCCCACGAAC TGA TGGCCGJLTC 
1 11 1 11 1 1111 11 11111 1 11 1 111111111 1 111 1 1 1 1 1 111111 1 111 i I 1 11 1 11 1 1 
CGGCAATGCGTTATACGGAGATCCGTCTGGCGAAAATCGCCCACGAACTGATGGCCGATC 

TCGAAAAAGAGACGG 3 15 
l i lllllllll llll 
TCGAAAAAGAGACGG 2375921 

60 

23 76176 

12 0 

23 76116 

180 

2376G.56 

240 

2375996 

300 

23 7593 6 

Figura 5. Alinhamento de uma seqüência de nucleotídeos contendo mutação no gene gyrA 
(TCC ~ TTC) com uma seqüência de nucleotídeos do gene gyrA, sem mutações, de uma 
cepa de Salmonella Typhimurium L T2 (Código de acesso ao Gen8ank: 975K8CAH01 N). 

42 





na cepa de S. Typhimurium e o perfit 3, apresentando um plasmídeo de 2,3Kb e 

outro de 5Kb, encontrado nas três cepas de S. Derby. 

Ê interessante notar que todos os plasmídeos encontrados apresentaram 

baixo peso molecular, não sendo observados plasmídeos de elevado peso 

molecular, que são característicos de cepas com conhecido potencial de virulência 

(por exemplo, plasmídeos de 60MDa sorotipo-específicos de S. Typhimurium). 

Entretanto LAWSON et ai. (2004) sugere que plasmídeos de baixo peso molecular 

possam estar relacionados com cepas isoladas a partir de surtos de ETA. 

M 1 20 8 9 10 M 

- 5Kb 

"....-
2,7Kb ~ '<'1 j! . 23K ....-' b 

1,5Kb ~ 

Figura 6. Perfil plasmideal das cinco cepas de Salmonella enterica positivas quant.o à
presença de plasmídeos. M = 1 Kb DNA ladder (Invitrogen); 1 - S. Brandenburg; 
20 - S. Typhimurium; 8,9 e 10 - S. Derby. 

Apesar da subtipagem das cepas de Salmonella pela análise do perfil 

ptasmideal poder ser utilizada, ela apresenta limitações. A reprodutibilidade dos 

petiis plasmideais bacterianos é variável devido às três diferentes conformações 

espaciais dos plasmídeos: super-espiralado, relaxado e linear. Devido à sua 

conformação, plasmídeos de mesmo peso molecular podem apresentar diferentes 

vefocidades de migração quando submetidos à eletroforese em gel de agarose 

(HARDY, 1986). 
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Salmonella. A principal vantagem deste procedimento é o uso de um único 

equipamento, além da simplicidade, reprodutibilidade e rapidez na sua execução 

(dei CERRO et aI., 2003). 

Integrons classe 1 foram detectados em 9 (45%) das 20 cepas de Salmonella 

enferica utilizadas neste estudo, representando cinco sorotipos diferentes: 

Brandenburg, Panama, Agona, Mbandaka e Alachua, e variando de 0,7Kb a 2,7Kb 

(Figura 8). Estes resultados indicam que integrons classe 1, isolados a partir de 

cepas multi-resistentes, não estão associados, exclusivamente, a uma pequena 

gama de sorotipos de Salmonella ssp., mas sim, amplamente disseminado entre 

eles. 

As cepas de S. Brandenburg (ID 1) e S. Mbandaka (lD 12 a 15) apresentaram 

integrons classe 1, de 1700pb. As cepas de S. Panama (ID 5 e 6) e S. Agona (ID 7), 

apresentaram integrons classe 1 de 2700pb. Já a cepa de S. Alachua (ID 18) 

apresentou um integron classe 1, de 700pb, não descrito anteriormente, confirmando 

a ampla disseminação e ocorrência deste tipo de estrutura genética entre os 

diferentes sorotipos de Salmonella. 
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integrons (Figura 11). O gene blatem foi detectado em todas as cepas resistentes' a 

ampicilina (Figura 12); o gene aadA foi detectado em todas as cepas resistentes a 

estreptomicina (Figura 13). Com relação ao gene tetA apenas as cepas pertencentes 

aCõ sorotipo Mbandaka, isoladas a partir de suínos, apresentaram este gene, sendo 

que nas outras cepas resistentes a tetraciclina não foi possível detectar o gene 

envolvido no processo de resistência (Figura 14). Os genes tetB, dhfr, aadB, flost e 

tetG não foram detectados nas cepas, indicando a presença de outros genes 

responsáveis pela resistência a alguns aminoglicosídeos, fenicóis, trimetoprima e 

tetraciclinas. 

DNA genômico Integrons 

A A 
r~----- ~ ( '--~,\ 

M 2 3 4 8 9 10 11 16 17 1 5 6 7 M 

~ 

.....,-t 
~7 

350pb ..-

Figura 9. Eletroforese em gel de agarose 1 % dos produtos amplificados por PCR, 
utilizando-se o "primer" su/1 para as cepas de Sa/monella enterica multi
resistentes isoladas a partir de alimentos e fontes relacionadas. M = Marcador de 
peso molecular 100pb (Fermentas). Consultar Tabela 5 para identificação dos 
sorotipos. 
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M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 C- M 
:a -., .. -..., •• +---

l ~ "'-

l 
Figura 10. Eletroforese em gel de agarose 1 % dos produtos amplificados por PCR, 

utilizando-se o "primer" sul2 para as cepas de Salmonella enterica multi
resistentes isoladas a partir de alimentos e fontes relacionadas. M = Marcador de 
peso molecular 100pb (Fermentas), C- = Controle negativo. Consultar Tabela 5 
para identificação dos sorotipos. 

M 1 5 6 7 c- M 

800pb 
+--

Figura 11 . Eletroforese em gel de agarose 1 % dos produtos amplificados por PCR, 
utilizando-se o "primer" qacEf).1 para as cepas de Salmonella enterica multi
resistentes isoladas a partir de alimentos e fontes relacionadas. M = Marcador de 
peso molecular 100pb (Fermentas), C- = Controle negativo. Consultar Tabela 5 
para identificação dos sorotipos. 
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890pb 
~ 

Figura 14, Eletroforese em gel de agarose 1 % dos produtos amplificados por peR, 
utilizando-se o "primer" tetA para as cepas de Salmonella enterica Mbandaka 
multi-resistentes isoladas a partir de alimentos e fontes relacionadas. M ::, 
Marcador de peso molecular 100pb (Fermentas), C- = Controle negativo. 
Consultar Tabela 5 para identificação dos sorotipos. 

A Tabela 7 apresenta a relação entre o perfil de resistência antimicrobiana, 

perfil de genes de resistência e presença de integrons classe 1 nos diferentes 

sorotipos de Sa/monella enterica utilizados neste estudo. 

Depois de submetidas à peR convencional, para detecção dos genes 

responsáveis pela resistência a agentes antimicrobianos, as amostras de DNA dos 

integrons classe 1 foram seqüenciadas para se confirmar a presença dos genes 

detectados. O gene de resistência antimicrobiana su/1, que confere resistência às 

sulfonamidas, foi detectado no interior dos integrons classe 1 de 1700pb (S. 

Brandenburg) e 2500pb (S. Mbandaka). Entretanto, embora a cepa de S. 

Brandenburg tenha apresentado esse gene, seu fenótipo não demonstrou 

resistência às sulfonamidas, indicando que este gene possa estar silencioso, ou 

seja, não apresentando um promotor associado. 

Os genes aadA e dhfr foram identificados no interior dos integrons classe i 

localizados no genoma de S. Brandenburg, S. Mbandaka, S . Panama e S. Agona, 

confirmando a ampla disseminação destes genes associados a integrons. (ZHAO et 
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aI., 2003; CHEN et aI., 2004; POPPE et ai., 2006). Os genes sul2 e tetA foram 

identificados apenas no cromossomo bacteriano (Tabela 7), não tendo sido 

identificados em associação com integrons classe 1. Com relação ao gene blatem, 

este pode ser identificado tanto no cromossomo bacteriano quanto associado a 

integrons nas cepas resistentes a ampicilina, como no caso das cepas de S. 

Panama e S. Agona, demonstrando sua capacidade em se tornar funcionat 

independentemente de sua localização ou promotor com o qual esteja associado. 

Interessantemente, embora os genes aadA e blatem tenham sido identificados 

na cepa de S. Typhimurium, esta se mostrou sensível à estreptomicina e ampicilina, 

sugerindo que esses genes não estejam sendo expressos ou não sejam funcionars 

devido a falta de um promotor. ZHAO et ai. (2001) reportaram que fenômeno similar 

foi encontrado em cepas de E.coli 0111:NM e ainda demonstraram que esses genes 

puderam ser expressos quando transferidos para uma nova bactéria via conjugação. 

Portanto, embora esta cepa de Salmonella seja sensível à estreptomicina e 

ampicilina, ela pode servir como um reservatório para a disseminação dos genes 

aadA e blatem para outras bactérias (ZHAO et ai., 200'3). 

Outro ponto que merece destaque neste estudo foi o fato de o gene dhfr não 

ter sido detectado por PCR nas cepas estudadas, entretanto após realização do 

sequenciamento foi possível confirmar a presença deste gene no interior dos 

integrons classe 1 das cepas de S. Mbandaka (1700pb) e também no integran 

classe 1 da cepa de S. Alachua (700pb), confirmando ser o mais prevalente gene de 

resistência às trimetoprimas entre os diferentes sorotipos de Salmonella (HANSSON 

et aI., 2002; PEIRANO et ai., 2006). Estes resultados também indicam que os 

primers utilizados para detecção desse gene não eram adequados e/ou não 

possuíam homologia com o gene em questão. 
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Tabeia 7. Resistência antimicrobiana, integrons classe 1 e perfil de genes de 
resístência das 20 cepas de Salmonella enlerica isoladas de alimentos e 
fontes relacionadas. 

Perfil de Genes de Integrons (pb) I genes de 
10 Sorotipo resistência a 

resistência 
resistência inseridos ( cromossomais} 

1 S. Brandenburg SNx 1700/ aadA, qacELl/, su/1 

2 S. Panama AmpCTeStxKS aadA, su/2, su/1, b/atem 

3 S. Panama AmpCTeStxKS aadA, su/2, su/1, b/atem 

4 S. Panama AmpCTeStxKSNx aadA, su/2, su/1, b/atem 

5 -s. -Panama AmpCTeStxKS su/2 2700/ aadA, b/atem, qacElJ./,su/1 

6 S. Panama AmpTeStxS su/2 2700/ aadA, b/atem, qacELl/.su/1 

7 S.Agona TeStxS su/2 2700/ aadA, b/atem, qacELl/,su/1 

8 S. Derby AmpTeStxS aadA, su/2, su/1, b/atem 

9 S. Derby CTeStxSNx aadA, su/2. su/1 

10 S. Derby CTeStxNx su/2, su/1 

11 $·1,4,[5],12:i:- AmpTeS aadA, su/2, su/1, b/atem 

12 S. Mbandaka AmpCTeStxS tetA, su/2. b/atem 1700/ aadA, dhfr 

13 S. Mbandaka AmpCTeStxSNx tetA, su/2, b/atem 1700/ aadA, dhfr 

14 S. Mbandaka AmpCTeStxSNx tetA, su/2, b/atem 17001 aadA, dhfr 

15 S. Mbandaka AmpCTeStxSNx tetA, su/2, b/atem 1700/ aadA, dhfr 

16 S. Panama AmpTeStxKSNx aadA, su/2, su/1, b/atem 

17 $. Enteritidis StxNx su/2, su/1 

18 S. Alachua TeStxNx su/2 700/ dhfr 

19 S.Ouakam TeSGNx aadA 

20 S. Typhimurium Sensível b 
aadA, b/atem 

a Agentes antimicrobianos: ampicilina (Amp), cloranfenicol (C), tetraciclina (Te), sulfametoxazol+trimetoprima 
(Stx) , enrofloxacina (Enr), gentamicina (G), canamicina (K), estreptomicina (S), ácido nalidíxico(Nx}. 

b Sensível a todos os anteriores, além de amicacina (Ak) , cefotaxima (Ctx) , ceftazidima (Caz), cefoxitina (Fox) e 
ciprofloxacina (Cip). 

4.7 Análise do perfil de macro-restrição do DNA cromossômico após 

eletroforese em campo pulsado (PFGE) 

Do total de 20 cepas de Salmonella enlerica isoladas de alimentos e fontes 

relacionadas e utilizadas neste estudo, todas (100%) foram subtipáveis pela técnica 
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d-ê PFGE após restrição com a enzimas Xbal. Com esta enzima foram obtidos nove 

perfis PFGE diferentes. Esses perfis estão apresentados na Figura 15. 

Os nove perfis gerados com a enzima Xbal, apresentaram de 11 a 16 bandas, 

com pesos moleculares variando de 17Kb a 725Kb (Figura 15). A cada perfil de DNA 

gerado pela PFGE pertenceram de uma a quatro cepas e os perfis com maior 

número de cepas foram X2, X3 e X6, com quatro (20%) cepas. (Tabela 8). 

No dendrograma apresentado na Figura 16 é possível visualizar a relação 

genética entre os perfis PFGE. Ao clusfer A pertenceram seis perfis, agrupando 10 

das 20 cepas estudadas. O clusfer B foi composto por três perfis, também 

agrupando 10 cepas. A cepa padrão Salmonella Braenderup H9812 se encontra no 

ctusterA. 

Os clusters A e B apresentaram, similaridades de 38% a 68% entre os 

diferentes perfis PFGE. O cluster A pode ser subdividido em outros dois clusters: A 1 

e A2. Ao observamos o cluster B é possível verificar que as cepas do perfil X2 e X3, 

isoladas a partir de amostras de frango, apresentam 68% de similaridade entre si, a 

maior relação observada entre as cepas estudadas (Figura 16). 
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Figura 15. Perfis PFGE obtidos com as enzimas de restrição Xbal para as 20 cepas de 
Salmonella enterica isoladas de alimentos e fontes relacionadas. M = marcador 
de peso molecular Lambda ladder PFG marker (New England Biolabs, UK), C- = 
Controle negativo, C+ = Salmonella Braenderup H9812. 
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Figura 16. Representação da relação genética entre os nove perfis PFGE, obtidos 
com a enzima de restrição Xbal para as cepas de Salmonella enterica 
isoladas de alimentos e fontes relacionadas, utilizando-se a ferramenta 
de análise UPGMA (SNEATH e SOKAL, 1973) 
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Tabela 8. Distribuição das 20 cepas de Salmonella enlerica isoladas de alimentos e 
fontes relacionadas, conforme os nove perfis gerados pela enzima Xbal. 

Perfil Xbal Cepas Sorotipo Origem Total 

X1 1 S. Brandenburg Salame após cura 1 

X2 2, 3, 4 S. Panama Salame após cura 4 
16 Mesa de inspeção 

5, 6 S. Panama Salame após cura 
X3 7 S. Agona Fezes suínas 4 

8 S. Derby Fezes suínas 

X4 9 S.Derby Fezes suínas 2 10 Linfonodos 

X5 11 s. lA,[5},12:i:- Fezes suínas 2 20 S. Typhimurium Salame após cura 

X6 12, 13, 14, 15 S. Mbandaka Fezes suínas 4 

X7 17 S. Enteritidis Frangos 1 

X8 18 S. Alachua Frangos 1 

X9 19 S.Ouakam Frangos 1 

Com a análise do dendrograma, observou-se um baixo coeficiente de 

similaridade entre grande parte dos diferentes perfis gerados. Por exemplo, os perfis 

X3 e X4, agruparam cepas do sorotipo Derby, com relação genética muito pequena. 

A baixa similaridade entre os perfis gerados pode indicar uma origem genética 

distante entre as cepas estudadas. 

Entretanto outro ponto que chamou atenção foi o agrupamento de cepas de 

um mesmo sorotipo, isoladas de diferentes locais, em um mesmo perfil PFGE, como 

por exemplo, o perfil X2, que agrupou cepas de S. Panama isoladas tanto de uma 

indústria de salame, quanto da mesa de inspeção de uma indústria de 

processamento de suínos. Este fato indica a possível origem em comum, a partir de 
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um mesmo clone, entre estas cepas que podem estar se disseminando pelo estado 

do Paraná. 

Apesar de este estudo ter permitido para alguns sorotipos a diferenciação 

intersorotipo e intrasorotipo, com outros isto não ocorreu. O perfil X3, que agrupou 

três sorotipos distintos (Tabela 8). Esta limitação também foi observada por NAYAK 

et aI. (2004) e RIBEIRO et aI. (2007) que empregando a PFGE encontraram em um 

mesmo perfil de macro restrição, cepas pertencentes a sorotipos diferentes. Uma 

hipótese para este fato é que os resultados da sorotipagem podem ser facilmente 

afetados por pressões seletivas do ambiente, as quais podem influenciar na 

estabilidade dos traços antigênicos. Além disso, a sorotipagem é baseada na 

observação subjetiva da aglutinação, podendo haver a possibilidade de erro humano 

(DUFFY et aI., 2005). 

Por outro lado, podemos observar que as cepas de Salmonella Typhimurium 

e Salmonella 1,4,[5],12:i:- foram agrupadas em um mesmo perfil PFGE (X5), 

confirmando os resultados obtidos por TAVECHIO (2006). Este autor observou uma 

grande similaridade genética entre estes dois sorotipos, mesmo depois de realizados 

diversos métodos fenotípicos e genotípicos para tipagem, indicando que S. 

1,4,[5], 12:i:- é uma variante monofásica de S. Typhimurium. 

Genes de resistência estão frequentemente localizados em elementos 

móveis, tais como plasmídeos e integrons, e podem assim alterar a diversidade 

genética de um microorganismo (POPPE et aI., 2006). Entretanto, a falta de relação 

observada entre genótipo, sorotipo e perfil de resistência nos isolados, 

especialmente no perfil PFGE X3, pode ter ocorrido devido à exclusão de bandas de 

pequeno peso molecular na análise dos perfiS PFGE. Esta é uma característica 

limitante do método de PFGE, pois bandas de baixo peso molecular são difíceis de 
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terem seu tamanho estimado com os marcadores de peso molecular disponíveis 

para utilização nesta técnica. 

4.8 Avaliação da transferência de genes de resistência 

Experimentos de conjugação foram realizados para se avaliar a capacidade 

de transferência horizontal de integrons, genes de resistência possivelmente 

localizados no interior de plasmídeos e genes de resistência localizados no interior 

do cromossomo bacteriano entre as cepas de Salmonella enterica multi-resistentes 

(doadoras) e uma cepa de Escherichía colí K12 55, F, Lac+ (receptora). 

Os resultados encontrados neste ensaio demonstraram que apenas uma cepa 

de Salmonella Mbandaka, com perfil de resistência AmpCTeStxSNx (Tabela 5 - 10 

13), foi capaz de transferir o gene sul2 (localização cromossomal), que confere 

resistência às sulfonamidas, para a cepa de E. colí K12 (Figura 17). A presença 

desse gene foi confirmada por PCR nos isolados transconjugantes (Figura 18), 

utilizando-se os "primers" referentes ao gene sul2 (Tabela 2). Estes resultados são 

-semelhantes aos de ANTUNES et aI. (2005) que encontraram cepas que Sa/monella 

enterica capazes de transferir por conjugação o mesmo marcador. 

~ importante ressaltar que as outras cepas utilizadas neste estudo, 

especialmente as que possuíam integrons, estruturas genéticas conhecidas 

exatamente pela capacidade de transferência horizontal, não foram capazes de 

transferir essas estruturas se empregando esse ensaio. Estes resultados são 

diferentes dos apresentados em outros estudos (CHEN et ai., 2004; PEIRANO et aJ., 

2006) que demonstraram a · capacidade de transferência de marcadores de 

resistência, especialmente integrons, entre diferentes cepas bacterianas. Entretanto 
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se deve levar em conta que a metodologia e/ou a cepa receptora empregadas foram 

diferentes entre estes estudos. 

A B c 

Figura 17. Experimento de conjugação bacteriana realizado entre cepas dê Salmonélla 
enterica multi-resistentes e uma cepa de Ecolí K12. A - Placa controle positivo 
contendo agar MacConkey adicionada de ácido nalidíxico e semeadas com a 
cepa de Ecalí K12. B - Placa contendo agar MacConkey adicionada de 
antibióticos e apresentando apenas uma cepa de Salmanella enterica, sem a 
presença de transconjugantes. C - Placa contendo agar MacConkey adicionada 
de sulfametoxazol e com a presença de E calí K12 transconjugantes (colônias 
vermelhas). 

s E c- M 

.-- 720pb 

Figura 18. Eletroforese em gel de agarose 1 % dos produtos amplificados por peR, 
utilizando-se o "primer" sul2 para as cepas transconjugantes de Escherichia calí 
K12. S = Salmanella Mbandaka (10 - 13); E = Escherichia calí K12 
transconjugante; C- = Controle negativo; M = Marcador de peso molecular 
100pb (Fermentas). 
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4.9 Detecção de genes de virulência no DNA plasmideal e cromossômico 

A presença de genes de virulência relacionados com invasão (invA), produção 

de citolisina (slyA) , determinação de fase flagelar (h-1/), fosforilação e 

desfosforilação de 10H (aceK) , secreção de proteínas (sopB) e multiplicaçãO 

intracelular (spvC) foi determinada por PCR convencional nas cepas de Salmonella 

enterica utilizadas no presente estudo. 

Na Tabela 9 estão apresentados os perfis de virulência para cada cepa de 

Salmonella enterica avaliada. Todas as 20 cepas foram positivas quanto à presença 

dos genes slyA, aceK, invA e sopB, ou seja, apresentaram amplicons de 244pb, 

191pb, 1700pb e 680pb, respectivamente, independentemente do sorotipo a que 

pertenciam (Figuras 19, 20 e 21). Estes dados estão de acordo com outros estudos 

que comprovam a ampla disseminação destes genes entre os diferentes sorotipos 

de Salmonella (NAYAK et ai., 2004; RAHMAN, 2006; SKYBERG et ai. , 2006). 

Com relação ao gene h-1i, os ensaios de PCR utilizados neste estudo não 

permitiram a detecção do amplicom de 173pb em todas as cepas de S. enterica 

(Figura 22). A falta de amplicons nas cepas de S. Panama (10 16) e S. Mbandaka 

(tO 15), segundo NAYAK et ai. (2004), indica a ausência do gene ou ainda uma 

baixa homologia dos primers utilizados com a seqüência de bases nitrogenadas 

deste gene. Esses autores encontraram resultados semelhantes quanto à ausência 

do gene h-1 i em cepas de Salmonella enterica isoladas em uma produção avícola. 

O gene spvC não foi detectado nos plasmídeos testados (Figura 23). Este 

resultado era esperado uma vez que não haviam sido detectados, nestas cepas, 

plasmídeos de elevado peso molecular que pudessem abrigar completamente o 

lócus de 7,8Kb contendo os genes da família spv (ROTGER e CASAOESUS, 1999). 
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Figura 23. Detecção do gene spvC nas 5 cepas de Salmonella enterica isoladas a partir de 
alimentos e fontes relacionadas que apresentaram plasmídeos, empregando-se 
a PCR. M: peso molecular 100pb (Gibco). C+: Salmonella Enteritidis ATCC 
13076. C-: Controle negativo. Consultar Tabela 5 para identificação dos 
sorotipos. 

Tabela 9. Perfil de virulência das 20 cepas de Salmonella enterica isoladas a partir de 
alimentos e fontes relacionadas. 

Genes de virulência 
Identificação Sorotipo spvC s/yA aceK invA h-1i sopB 

1 S. Brandenburg + + + + + 
2 B. Panama + + + + + 
3 S. Panama + + + + + 
4 S. Panama + + + + + 
5 S. Panama + + + + + 
6 S. Panama + + + + + 
7 S. Agona + + + + + 
8 S. Derby + + + + + 
9 S.Derby + + + + + 
10 S.Derby + + + + + 
11 S. 1,4,[5],12:i:- + + + + + 
12 S. Mbandaka + + + + + 
13 S. Mbandaka + + + + + 
14 S. Mbandaka + + + + + 
15 S. Mbandaka + + + + 
16 S. Panama + + + + 
17 S. Enteritidis + + + + + 
18 S. Alachua + + + + + 
19 S.Ouakam + + + + + 
20 S. Typhimurium + + + + + 
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° uso intensivo de antimicrobianos através dos anos contribuiu para seleção 

de alguns clones específicos, integrons e outras estruturas genéticas móveis, 

embora outros fatores, não diretamente relacionados com a resistêncra bacteriana 

possam ter contribuído para sua disseminação. Estudos sobre a incidência de 

elementos móveis, tais como integrons, podem fornecer informações importantes 

com relação às mudanças evolucionárias dos cassetes de genes, permitindo que 

estimativas sejam feitas sobre os riscos à saúde e prevenindo assim, a 

disseminação desses determinantes de resistência através da cadeia alimentícia 

chegando aos homens (ANTUNES et aI., 2006). 

Informações de importância em Saúde Pública, resultantes de estudos com 

patógenos resistentes a antimicrobianos, demonstram que as circunstâncias para o 

surgimento e disseminação destes microrganismos são complexas e diferem por 

região e país. A magnitude do problema é influenciada por uma série de variáveis, 

tais como, práticas de uso de antibióticos em medicina humana e veterinária, 

controle do processo de abate animal, sistemas de armazenagem e distribuição dos 

alimentos, disponibilidade de água tratada e medidas apropriadas de cozimento e 

higiene por parte dos consumidores finais, entre outros. Embora ainda exista um 

desacordo entre pesquisadores quanto ao surgimento de resistência, é geralmente 

aceito que o uso de drogas, seja como promotor de crescimento, seja na prevenção 

ou tratamento, pode selecionar patógenos resistentes e estes serem transmitidos ãa 

homem através dos alimentos (WHO, 2002; MOLBAK, 2004). 

A crescente globalização no comércio de produtos alimentícios tem 

aumentado o risco de ocorrêncra de incidentes internacionais envolvendo alimentos 

contaminados por microorganismos e produtos químicos. Desse modo a presença 

de cepas de Sa/monella enterica multi-resistentes a agentes antimicrobianos, em 
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alimentos de origem suína e avícola, pode contribuir de forma negativa para o 

processo de exportação destes produtos e vir a ocasionar imensos prejuízos 

econômicos para o país. 

Segundo ZHAO et aI. (2003) é essencial que agentes antimicrobianos sejam 

utilizados apropriadamente para que a eficácia das drogas existentes seja 

preservada, limitando, desse modo, o surgimento e disseminação de patógenos 

multi-resistentes. Há ainda a necessidade de um processo contínuo de vigilância e 

compartilhamento de dados a respeito da sensibilidade a antimicrobianos em 

bactérias isoladas a partir de alimentos e fontes relacionadas, tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, para que tendências possam ser 

monitoradas e fenótipos de resistência emergentes identificados. 

A emergência de cepas de Salmonella resistentes a diversos antimicrobianos 

deve ser particularmente observada por microbiologistas, médicos e por aqueles 

responsáveis pela comunicação de doenças, bem como pela indústria alimentícia. O 

controle da disseminação de cepas de Salmonella resistentes a agentes 

antimicrobianos é principalmente atingido através da redução do uso de tais. O 

correto uso de agentes antimicrobianos por produtores primários deve ser 

combinado com boas práticas de fabricação em todas as etapas da cadeia de 

produção alimentícia ("from farm to fork"). Somente com a combinação de esforços é 

possível tentarmos reduzir o número de cepas de Salmonella resistentes presentes 

em alimentos. 

Embora estudos sobre a ocorrência de resistência a agentes antimicrobianos 

em bactérias estejam avançando, a magnitude do problema é totalmente 

desconhecida em muitos países. Esforços de colaboração internacional para 

implantação de processos de vigilância e avaliação de riscos devem ser implantados 
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nestes países. Uma saída para este problema seria a adesão ao programa "WHO's 

Global Salmonella-Surveillance" que auxilia os países necessitados a desenvolver 

suas capacidades de detecção de patógenos resistentes a antimicrobianos, 

incluindo Salmonella, em humanos, animais e alimentos (WHO, 2005). 

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um artigo 

contendo recomendações sobre o uso de agentes antimicrobianos de forma 

consciente - "Prudent Use of Antimicrobials in Food-Producing Animal" (http:// 

www.who.intlemc/disease/zooledg/draft.html). Alguns pontos chaves desta proposta 

incluem (i) a tomada de medidas efetivas por parte dos governos para reduzir a 

necessidade do uso de antimicrobianos em animais, (ii) vigilância no consumo de 

agentes antimicrobianos na produção animal e (iii) assumir, como sendo um assunto 

de segurança nacional, o surgimento de resistência e seu impacto em termos de 

saúde pública. Os governos deveriam, assim, investir esforços tanto financeiros 

como científicos visando ampliar o conhecimento sobre este assunto (CHOPRA e 

ROBERTS, 2001). 

Os dados apresentados no presente estudo sugerem que alimentos de 

origem animal podem ser considerados como reservatórios de cepas de Salmonella 

enterica virulentas, resistentes a antimicrobianos e apresentando integrons classe 1, 

càracterizando a cadeia alimentícia, especialmente, produtos de origem suína e 

avícola, uma possível fonte de disseminação de patógenos multi-resistentes para 

humanos. 

Diante dos resultados obtidos, torna-se claro o potencial risco que essas 

cepas podem representar para a saúde da população consumidora, não devendo, 

portanto, serem medidos esforços para que decisões efetivas sejam tomadas pelas 

indústrias e pelas autoridades da vigilância sanitária. Estes devem atuar com uma 
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5. Concl usões 

>- As concentrações inibitórias mínimas foram determinadas, confirmando a 

multi-resistência a agentes antimicrobianos entre as cepas de Salmonella 

enterica utilizadas neste estudo. 

>- Os diferentes sorotipos de Salmonella enterica não apresentaram perfis 

plasmideais geneticamente semelhantes. 

>- As cepas de sorotipo Brandenburg, Agona, Derby, Mbandaka e Alachua 

apresentaram integrons classe 1, demonstrando a ampla disseminação 

destas estruturas genéticas entre os diferentes sorotipos de Salmonella. 

>- Os genes sul1, sul2, qacEi1I, aadA, dhfr, tetA e blatem responsáveis pela 

resistência a diversos grupos de agentes antimicrobianos foram detectados 

nos integrons e cromossomos das cepas de Salmonella enterica utilizadas 

neste estudo. 

>- Apenas uma cepa de Salmonella Mbandaka foi hábil em transferir o marco de 

resistência a sulfonamidas por conjugação bacteriana. 

>- Através da tipagem por PFGE, observou-se nove perfis genéticos pouco 

relacionados entre si, indicando origens genéticas distintas para algumas 

cepas e também evidenciando a presença de possíveis clones entre as cepas 

estudadas. 

>- Todas as cepas de Salmonella enterica utilizadas neste estudo apresentaram 

os genes aceK, slyA, sopB e invA enquanto o gene h-1ifoi detectado em 90% 

das cepas, demonstrando o potencial de virulência destas cepas. 
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