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RESUMO

O presente trabalho teve por objetivos determinar possíveis fontes de contaminação
dos suínos por Salmonella nas granjas de criação; verificar o comportamento de
Salmonella na cadeia produtiva de suínos (do nascimento à terminação e ao longo
das etapas de transporte, descanso, abate e frigorificação); correlacionar os
sorotipos de Salmonella sp. isolados durante as etapas de criação e pré-abate com
aqueles oriundos do abate e frigorificação das carcaças; caracterizar o perfil de
resistência de Salmonella sp. utilizando como ferramenta para diferenciação dos
sorotipos encontrados, verificar a eficiência de metodologias de isolamento de
Salmonella. Desde o nascimento até o abate, a cada 10 dias, foram coletadas
amostras de fezes, de ambiente, de ração do cocho, de ração da fábrica e estoque,
da água de beber e água de abastecimento em 6 lotes de suínos provenientes de 03
granjas distintas, (2 lotes de cada) localizadas na região oeste do Estado do PR.
Destes mesmos lotes, foi acompanhado o pré-abate e abate através da coleta de
amostras em 12 pontos ao longo do fluxograma de abate. Durante o confinamento,
independente do lote, do ponto ou da data foram isolados 9 sorotipos diferentes de
Salmonella (S. 4,5, S. 4,5,12:i:-, S. 4,5,12:i:1,2, S. Agona, S. Derby, S. Mbandaka, S.
Panama, S. Poona, S. Typhimurium) e uma cepa não tipável (S. enterica subsp.
enterica cepa rugosa). Das amostras coletadas durante o pré-abate e o abate
também foram identificadas 9 sorotipos, 3 dos quais não haviam sido isolados nas
granjas (S. Give, S. Meleagridis e S. Worthington), sendo que não foram detectados
os sorotipos S. Derby, S. 4,5,12:-:1,2 e S. Poona. Foi elevado o percentual de cepas
de Salmonella resistentes à pelo menos um antimicrobiano (93,7%) sendo que
62,9% foram resistentes a mais de um. Pelos resultados encontrados pode-se
chegar as seguintes conclusões: a etapa de terminação foi aquela com maior
importância para o isolamento de Salmonella sp. durante a criação; a existência de
cepas multi-resistentes a antibióticos deve ser considerada como risco à saúde
pública; o transporte e descanso dos animais nas pocilgas do matadouro mostraram
ser etapas importantes para o aumento da excreção de Salmonella sp. pelos suínos
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portadores; A contaminação existente nas granjas e em algumas etapas do início do
processo de abate não se refletiu nas carcaças abatidas e frigorificadas, em virtude
de um processamento tecnológico de abate bem executado; o pré-enriquecimento
mostrou ser uma etapa essencial para o isolamento de Salmonella a partir de fezes
e o método alternativo utilizado mostrou ser eficiente como um método de triagem
para a identificação de Salmonella sp. das amostras analisadas.

Palavras-chave: Salmonella, cadeia produtiva, disseminação, suíno
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ABSTRACT
The objective of the present trial was to correlate the serotypes of Salmonella sp.
isolated during breeding and pre-slaughter with those isolated from slaughter and
cooling of carcasses, according to the “from farm to table” concept. From birth to
slaughter, every 10 days, samples of feces, the environment of the facility, feed
leftovers, feed upon arrival and feed in stock, drinking water and supply water were
collected from 6 groups of swine of 3 different breeding units (2 groups of each)
located in the west region of the state of Parana, Brazil. The same groups were
sampled during pre-slaughter and slaughter in 12 points throughout the slaughter
procedure. During confinement, no matter the group, sampling point or date, 9
different Salmonella serotypes were isolated (S. 4,5, S. 4,5,12:i:-, S. 4,5,12:i:1,2, S.
Agona, S. Derby, S. Mbandaka, S. Panama, S. Poona, S. Typhimurium), besides one
non-typed strain (rough S. enterica subsp. enterica). From the samples collected
during pre-slaughter and slaughter, 9 serotypes were identified, of which 3 had not
been isolated in the breeding facilities (S. Give, S. Meleagridis and S. Worthington).
Serotypes S. Derby, S. 4,5,12:-:1,2 and S. Poona were not identified. A large
percentile of Salmonella strains was resistant to at least one antimicrobial compound
(93.7%), and 62.9% were resistant to more than one. The existence of multiresistant
strains should be considered as a public health problem. It was observed that feces
presented the greatest epidemiological importance in the dissemination of
Salmonella in all breeding stages, and confinement-finishing units were the most
important sites of Salmonella sp isolation; transport and rest of the animals in the
slaughter pens were important stages in the increase of the Salmonella shedding by
carrier animals; there was no direct correlation between the contamination of the
breeding facility and positive results obtained in the slaughter, as assessed by
carcass contamination.

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