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1. INTRODUÇÃO 

Doenças veiculadas por alimentos constituem um universo extremamente 

diversificado, pois mais de 250 dessas já foram descritas e vários são os agentes 

passíveis de causá-las: bactérias, vírus, parasitos, além de toxinas biológicas ou não 

(NIAID,2011). 

O impacto para saúde humana deste tipo de agravo é de grande 

magnitude, porém só pode ser fidedignamente estimado com a estruturação 

adequada de programas permanentes de vigilância sanitária e epidemiológica.  

Países com vigilâncias estruturadas apresentam dados preocupantes. De 

acordo com dados do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID, 

2011), nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que cerca de 5000 pessoas 

venham a óbito anualmente em virtude de doenças veiculadas por alimentos. 

As perspectivas de envelhecimento populacional (e aumento da fragilidade 

orgânica) e globalização (e disseminação microbiana) tendem a agravar o problema 

nos próximos anos. 

Dentre este amplo universo de doenças que podem acometer os seres 

humanos e que estão relacionadas à ingestão prévia de algum tipo de alimento e/ou 

água, as salmoneloses ocupam lugar de destaque, tanto por sua patogenicidade, 

quanto por sua grande ocorrência, sendo microrganismos importantes no contexto da 

saúde pública. 

Em seres humanos, dependendo dos serovares envolvidos, as doenças 

causadas pelo gênero Salmonella apresentam sintomatologias diversas. Águas 

contaminadas por Salmonella enterica ser. Typhi e S. enterica ser. Paratyphi podem 

transmitir, respectivamente, Febre Tifóide e Paratifóide; doenças caracterizadas por 

febre, mal-estar, grande debilidade e com sintomatologia entérica que varia de 

diarréia à constipação. Uma vez que estes serovares têm o homem como seu único 

reservatório, os animais não entram no ciclo de transmissão destas doenças, mas 

uma vez que são doenças de veiculação hídrica, também são importantes no 

contexto da saúde pública. 
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Quando a infecção por salmonelas resulta da ingestão de alimentos 

contaminados, a sintomatologia mais freqüente é a gastroenterite, podendo ser 

acompanhada de febre, cefaléia, mialgia, prostração, entre outros sintomas. Os 

serovares mais frequentemente envolvidos são S. enterica serovar Enteritidis 

(S.enterica ser. Enteritidis) e S. enterica ser. Typhimurium, que estão associados 

com bastante freqüência aos animais.  

No contexto da saúde/produção animal, o gênero Salmonella é também 

significativo, pois além de causar doenças em animais, acarretando diminuições na 

produção, estes microrganismos estão relacionados ao aparecimento de cepas 

resistentes a antimicrobianos; impactando tanto a saúde animal quanto humana. 

Nos últimos anos, os aspectos epidemiológicos e clínicos relacionados a 

esta bactéria têm passado por alterações, uma vez que, em surtos, além do 

envolvimento de serovares tidos como freqüentes, outros também têm sido 

incriminados como agentes causadores de surtos; como os agentes: S.enterica ser. 

Agona, S.enterica ser. Panama, S.enterica ser. Wien, S.enterica ser. Johannesburg e 

S.enterica ser. Hadar. 

Historicamente, alimentos de origem animal, tais como: leite, carnes e 

principalmente ovos estão frequentemente associados a surtos de Salmonelose em 

humanos, mas também neste aspecto, a epidemiologia da doença tem sofrido 

modificações a partir da constatação de infecção adquirida pela ingestão de 

alimentos como melão, manga, amêndoas e pasta de amendoim. 

Todas estas mudanças e adaptações adquiridas pela bactéria conduzem à 

pesquisas sobre quais seriam as características inerentes a estes microrganismos 

que desempenhariam papel preponderante no desenvolvimento, gravidade e 

peculiaridade da patologia; pois o conhecimento destes mecanismos poderia 

alicerçar novos artifícios para o controle. 

Assim, baseando-se nestas premissas, percebe-se que contaminações 

por Salmonella spp representam um desafio a para cadeia produtiva; e por assim 

ser, esta revisão abordará importantes aspectos gerais e moleculares deste gênero 

bacteriano que ajudam na compreensão da ação do microrganismo no contexto da 

saúde pública.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Aspectos gerais relativos ao microrganismo 

2.1.1  Salmonella spp   

As salmonelas são pequenos bastonetes Gram-negativos, não-

esporulados; são amplamente distribuídas na natureza e têm o homem e os animais 

como seu principal reservatórios (JAY, 2005). São tipicamente fermentadoras de 

glicose e manose sem a produção de gás, mas não fermentam a lactose nem 

sacarose; sendo que a maioria produz H2S (BROOKS et al., 2009).  

A nomenclatura do gênero tem particularidades, pois, embora alguns 

considerem os serovares como se cada um fosse uma espécie, as salmonelas foram 

agrupadas em apenas duas espécies, levando-se em consideração a hibridização de 

DNA e nas características eletroforéticas com enzimas multilocus: S. enterica e S. 

bongori e a maior parte dos serovares foram divididos em seis subespécies ou 

grupos, muitos dos quais classificados como S. enterica. Os maiores grupos 

correspondem às seguintes subespécies: salamae, arizone, diarizone, houtenae, 

indica (JAY, 2005). 

Foi descrito também que poderia existir uma terceira espécie, S. subterranea, 

pois segundo SHELOBOLINA et al. (2004) análises fisiológicas e filogenéticas 

indicaram para a criação de uma nova espécie, mas segundo GRIMONT & WEILL 

(2007) em documento oficial do Instituto Pasteur, que atualiza as fórmulas 

antigênicas de Salmonella, esta espécie não pertence ao gênero Salmonella.  

Pelas normas do CDC (Center for Disease Control and Prevention) (CDC, 

2010), a correta nomenclatura do gênero permite as seguintes denominações: S. 

enterica; S. enterica serovar Typhimurium ou S. enterica ser. Typhimurium; não 
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sendo contudo, aceita a denominação: S. Typhimurium, pois a abreviação do gênero 

“S.” não deve ser usada sem a especificação da espécie.  

Para redação deste texto, utiliza-se, assim, a seguinte abreviação: S. enterica 

ser. Typhimurium quando nos referimos a Salmonella enterica serovar Typhimurium, 

muito embora ainda tenhamos encontrado o uso frequente de referências como “S. 

Typhimurium” na literatura pesquisada. 

Um exemplo da nomenclatura mais frequentemente utilizada seria: S. enterica 

serovar Thyphimurium ou também Salmonella Thyphimurium (JAY, 2005), como 

preferem uma vasta quantidade de pesquisadores. (Figura 01). 

Figura 1 – Esquema atual da nomenclatura relativa ao gênero Salmonella 

Fonte: Adaptado de JAY (2005). 

A nomenclatura mundialmente aceita é a proposta pelo esquema White-

Kauffmann-Le Minor , desde que L. Le Minor descreveu a maior parte dos serovares 

conhecidos (GRIMONT & WEILL, 2007). 
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A responsabilidade de atualização periódica deste esquema é do Centro 

colaborador da Organização Mundial da Saúde para Referência e Pesquisa em 

Salmonella (WHO-Salm), do Instituto Pasteur, Paris, França. O suplemento 47 relata 

a existência de 2610 serovares de Salmonella (GUIBOURDENCHE et al., 2010). 

2.1.2 Classificação epidemiológica de Salmonella enterica  

Os serovares são classificados de acordo com sua adaptação ao hospedeiro. 

Poucos serovares têm um espectro limitado de hospedeiros (afetam apenas uma ou 

algumas espécies (WHO, 2005). 

Embora seja observada grande similaridade genética entre os serovares de 

S.enterica, eles diferem profundamente quanto às sintomatologias causadas e os 

possíveis hospedeiros acometidos. Os serovares demonstram considerável 

variabilidade na severidade e característica das doenças causadas, variando de 

infecções assintomáticas a diarréias leves até doenças sistêmicas severas que 

resultam na morte do hospedeiro. Além disso, S. enterica tem uma variedade 

extrema de hospedeiros. Aqueles serovares que têm amplo espectro de hospedeiros, 

como S. enterica ser. Typhimurium, causam doenças em humanos, bovinos, suínos, 

equinos, aves poedeiras, roedores e ovelhas. Outros serovares são hospedeiro-

específicos; e infectam uma estreita gama de hospedeiros, sendo que um exemplo 

característico deste tipo, o serovar S. enterica ser. Typhi, que causa doenças apenas 

em humanos e em primatas superiores (PORWOLLIK & McCLELLAND, 2003) 

A diversidade de hospedeiros que se observa, como por exemplo, no serovar 

Typhimurium pode ser explicada pelo fato de que a bactéria em questão  pelo fato de 

que possui um elaborado conjunto de genes de virulência que permite que a bactéria 

se mova com sucesso entre um ambiente a outro e possa adaptar-se a novos 

ambientes, diferentes hospedeiros e ainda a vários micro-nichos de um dado 

hospedeiro (RHEN & DORMAN, 2005) 

 

Segundo relatos de KOVARZ et al. (1994); e JAY (2005), 

epidemiologicamente, as salmonelas podem ser distribuídas em três grupos:  
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  As que infectam somente o homem, como por exemplo, S. enterica ser.  

Typhi, S. enterica ser. Paratyphi A e C. Este grupo inclui os agentes das 

febres: tifóide e paratifóide, que são as mais graves de todas as 

doenças causadas por salmonelas. A sintomatologia de ambas é 

semelhante, porém, a febre tifóide tem maior período de incubação, 

produz febre e tem alta mortalidade. 

 Serovares adaptados ao hospedeiro, sendo que alguns podem ser 

patogênicos ao homem e, eventualmente, podem ser veiculados por  

alimentos. Exemplos: S. enterica ser. Gallinarum (frango), S. enterica 

ser. Dublin (bovino), S. enterica ser. Abortus-equi (cavalo), S. enterica 

ser. Abortus-ovis (ovelha) e S. enterica ser. Choleraesuis (suíno). 

 Serovares sem preferência de hospedeiro que são patogênicos para 

humanos e animais. Incluídos neste grupo estão aqueles serovares que 

causam infecção alimentar. Destes, os mais freqüentes são S. enterica 

ser. Enteritidis e S. enterica ser. Typhimurium.  

2.1.3  Salmonella enterica: hospedeiros e infecção  

A partir de uma visão geral da epidemiologia de Salmonella enterica pode-se 

observar o quão diverso é o comportamento desta bactéria, tanto em termos de seu 

modo de ação quanto em relação ao tipo de hospedeiro acometido.  

Alguns sorovares, tais como S. enterica ser. Typhi e S. enterica ser. Paratyphi 

são adaptados a humanos, enquanto outros, como S. enterica ser. Typhimurium, 

infectam uma variedade de hospedeiros. Alguns sorovares, tais como S. enterica ser. 

Dublin e S. enterica ser. Choleraesuis, são mais adaptados a uma única espécie e 

ocasionalmente infectam humanos. Em bovinos, duas principais sintomatologias de 

salmonelose são evidentes: em animais jovens, a S. enterica ser. Typhimurium  é o 

agente etiológico predominante de um quadro de enterite aguda e de alta letalidade 

se não tratada. A S. enterica ser. Dublin é predominante em animais mais velhos, e 

causa infecções entéricas e sistêmicas, incluindo septicemia e aborto (CHU et al., 

2008).  
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Nos casos em que um serovar acomete mais de um hospedeiro, existem 

diferenças consideráveis em termos da capacidade invasiva dos diferentes serovares 

de Salmonella nos diferentes hospedeiros, como por exemplo, S. enterica ser. 

Typhimurium é mais invasiva para suínos e roedores do que em outras espécies. Em 

outros hospedeiros (que não suínos e roedores), este serovar causa apenas 

intoxicação do trato intestinal (CARRAMIÑANA et al., 1997), não havendo, assim a 

expressão da invasividade bacteriana em casos de intoxicação.  

Os conhecimentos atuais sobre a patogenicidade das infecções por 

Salmonella têm sido obtidos através de estudos que empregam cultura de tecidos, 

de macrófagos e de modelos animais, sendo, por exemplo, utilizados camundongos 

contaminados por S. enterica ser. Typhimurium, como modelo experimental para a 

febre tifóide, pois nestes animais este serovar provoca sintomatologia semelhante à 

causada por S. enterica ser. Typhi em humanos (CAMPOS, 2002). 

Após a contaminação por via oral, as salmonelas implantam-se na região de 

predileção, o intestino grosso, colonizam as Placas de Peyer associadas e penetram 

a barreira intestinal via células M (células epiteliais especializadas) (MARCUS et al, 

2000).  

A infecção pode permanecer localizada, e dar origem a uma patologia tipo 

gastroentérica, ou pode generalizar-se. Neste último caso, as bactérias ultrapassam 

a mucosa intestinal, invadem os linfonodos e se multiplicam no sistema monocítico 

fagocitário e, a partir de localização esplênica e hepática, desenvolvem uma 

septicemia, podendo causar a morte do hospedeiro. As salmonelas exprimem fatores 

de virulência que participam destes diferentes mecanismos patogênicos. Estes 

fatores são codificados, algumas vezes, integralmente no cromossomo bacteriano, 

como é o caso da S. enterica ser.Typhi; em outras ocasiões, a codificação se dá em 

parte no cromossomo e em parte por um plasmídeo, fato que ocorre na S. 

Typhimurium (KOVARZ et al., 1994). 

A habilidade da Salmonella em enfraquecer os mecanismos de defesa do 

hospedeiro baseia-se em atributos estruturais e fisiológicos que agem tanto 

sinergicamente, quanto independentemente, para promover sua sobrevivência e 

crescimento na célula hospedeira. Entre tais fatores incluem-se: fímbrias, adesinas, 
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hemoglutininas, polipeptídeos, flagelos, polissacarídeos de membrana, resistência a 

fagocitose por macrófagos, porinas, resistência ao soro, plasmídeos de virulência, 

resistência a antibióticos, toxinas (enterotoxinas e citotoxina) entre outros 

(CARRAMIÑANA et al., 1997). 

Assim, em virtude da complexa interação com seu hospedeiro, Salmonella 

spp. requer múltiplos genes para a expressão total de seu potencial virulento. Muitos 

destes genes se encontram nas chamadas de “ilhas de patogenicidade de 

Salmonella” (IPS), que é formada por um grande complexo de genes. 

2.2 Aspectos Moleculares Gerais 

2.2.1 Genômica Bacteriana 

 As bactérias são haplóides, limitando as interações genéticas passíveis de 

alterar seus cromossomos bem como afetar potencialmente sua adaptação e 

sobrevivência em nichos específicos (BROOKS et al., 2009). 

 Porém, embora seja correto afirmar que o genoma de um procarioto está 

contido num único cromossomo, a grande maioria das bactérias, sejam elas Gram-

negativas ou Gram-positivas, é portadora de um número bastante expressivo de 

unidades genéticas acessórias, que são genericamente chamadas de elementos 

genéticos móveis. São classificados como elementos genéticos móveis os 

plasmídeos, os bacteriófagos e os elementos genéticos transponíveis (ZAHA et al , 

2003). 

 Algumas vezes, os elementos genéticos são parte do DNA de alta mobilidade, 

e ocorre recombinação entre o DNA extracromossômico e o cromossômico. Se esta 

recombinação se verifica, os genes que codificam os fatores de virulência podem 

tornar-se cromossômicos. Os genes que codificam muitos fatores de virulência 

bacteriana normalmente estão em plasmídeos ou fagos (BROOKS et al., 2009).  

 O sequenciamento do genoma bacteriano tem acrescentado aos 

conhecimentos sequências consideradas como possíveis candidatas a genes de 

virulência. Os autores defendem inclusive que a melhor contribuição para o 

entendimento dos fatores de virulência é o estudo da proteômica, que seria um 
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avanço em relação à genômica, pois favorece a capacidade de analisar modificações 

presentes em proteínas, que podem não estar visíveis na análise de dados 

referentes à sequência gênica (WU et al., 2008). 

 Segundo BAQUERO (2004), avanços na medicina dependem do 

entendimento das condições que são necessárias para emergência e manutenção de 

bactérias patogênicas. Para agrupar os componentes que intervém no processo de 

engenharia evolutiva, o autor cita 3 tipos: operativos (entre as quais se inclui os 

genes que regulam funções de virulência e resistência), translocativos (como 

sequências de inserção, integrons, e etc) e dispersivos (que inclui ilhas genômicas, 

bacteriófagos, plasmídeos, tranposons. 

 Embora muitos componentes moleculares estejam envolvidos na expressão 

de fatores de virulência bastante numerosos no gênero Salmonella, alguns destes 

componentes expressam fatores semelhantes, como é o caso de certos plasmídeos 

e algumas ilhas de patogenicidade, uma vez que ambos favorecem a expressão de 

fatores que permitem à bactéria a sobreviver no interior dos macrófagos. 

2.2.2. Patogenicidade Bacteriana e Fatores de Virulência 

Define-se como patogenicidade, a capacidade de um agente infeccioso 

provocar doença; enquanto que virulência seria a capacidade quantitativa de um 

agente em provocar doença (BROOKS et al., 2009).  

 Assim, estas capacidades microbianas estão intimamente relacionadas entre 

si e com os genes que o microrganismo alberga e expressa, uma vez que são eles 

que determinam, muitas vezes, a habilidade de determinado microrganismo em 

causar infecção. 

 Para a maioria das bactérias patogênicas, a virulência é multifatorial e requer 

duas classes de determinantes. Os determinantes de primeira classe englobam 

genes que participam em processos fisiológicos necessários para a sobrevivência 

em ambientes, que podem ser em hospedeiros ou não; este tipo de gene é 

geralmente encontrado em bactérias patogênicas e não patogênicas. Na segunda 

classe de determinantes estão agrupados genes de virulência que são 
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caracteristicamente relacionados a bactérias patogênicas (GROISMAN & OCHMAN, 

1996). 

 Desta forma, o estudo dos genes determinantes de virulência são importantes 

na medida em que nos ajudam a compreender o potencial de determinados 

microrganismos em causar infecção. 

Segundo SIRCILI & TRABULSI (2008), fatores de virulência são estruturas, 

produtos ou estratégias que contribuem para a bactéria aumentar sua capacidade de 

causar uma infecção. Em contrapartida, infecção denota a presença de uma bactéria 

patogênica no organismo e o termo doença refere-se a uma infecção com sintomas. 

Informações acerca destas estruturas, produtos ou estratégias se tornaram 

mais numerosas a partir de informações sobre a natureza de genes. 

Com o advento do sequenciamento, uma quantidade bastante grande de 

informações acerca de sequências de DNA foi disponibilizada. Atualmente, é 

possível comparar genomas microbianos inteiros e identificar semelhanças, como 

também, comparar diferenças entre os microrganismos. Um dos achados mais 

surpreendentes advindos destas comparações é que os genomas microbianos 

podem abrigar uma quantidade significativa e variável de DNA estranho ao do 

próprio microrganismo. 

Grupos de cromossomos que são trocados entre membros de uma espécie e 

conferem algumas vantagens seletivas, como resistência bacteriana, por exemplo, 

são chamados de Ilhas genômicas (SOLNICK & YOUNG, 2002). 

2.2.3 Bacteriófagos 

 Vírus que infectam bactérias são chamados bacteriófagos (fagos). Os fagos 

podem ser virulentos ou temperados, dependendo de seu modo de replicação. Fagos 

virulentos realizam um ciclo lítico na bactéria, resultando na produção de progênie de 

fagos com a lise da célula bacteriana. Fagos temperados (profagos) estão 

geralmente integrados ao genoma bacteriano, mas também podem estar presentes 

sob a forma de DNA circular no citoplasma, como os plasmídeos (QUINN et al., 

2005).  
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 Um profago na célula bacteriana pode ser responsável por mudanças nas 

características fenotípicas, fenômeno conhecido como conversão lisogênica. 

Geralmente, o DNA do fago temperado é incorporado ao genoma da célula 

hospedeira em locais específicos de integração, sendo transmitido à progênie da 

bactéria durante a fissão binária. Um exemplo de conversão lisogênica é a produção 

de neurotoxinas por certos tipos de Clostridium botulinum (QUINN et al., 2005). 

Sabe-se que alguns bacteriófagos transportam genes que codificam proteínas 

que desempenham importantes funções na patogênese bacteriana (BOYD et al., 

2001). 

2.2.4 Elementos Genéticos Transponíveis 

Elementos genéticos transponíveis são sequências de DNA que codificam 

enzimas conhecidas como tramposases. Essas enzimas catalisam a inserção de 

uma cópia idêntica do elemento em um novo sítio genômico, num evento chamado 

transposição (ZAHA et al. , 2003). 

 Duas classes principais de elementos transponíveis foram identificadas em 

bactérias: sequencias de inserção (IS) e transposons. As sequencias de inserção, ou 

transposons simples, carregam apenas a informação genética essencial para a 

transposição. Já os transposons, ou transposons complexos, são elementos 

transponíveis nos quais, entre sequencias terminais específicas, está incluído 

material genético adicional, não relacionado com a transposição. Por estar contido 

num transposon, um gene específico, como por exemplo um que confira resistência a 

um antibiótico, adquire uma elevada capacidade de se mover de uma molécula de 

DNA para outra, ou até de uma bactéria para outra (ZAHA et al. , 2003). 

2.2.5 Plasmídeos 

Plasmídeos são elementos extracromossomais com capacidade de replicação 

autônoma, constituídos por uma molécula de DNA fita dupla circular. Por serem 

capazes de se auto-replicar, os plasmídeos são também considerados replicons, que 

se multiplicam independentemente do cromossomo bacteriano. O tamanho dos 
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plasmídeos pode variar de 1 a 200 kb, e a sequencia nucleotídica tem pouca ou 

nenhuma homologia com o cromossomo da célula hospedeira (ZAHA et al., 2003). 

 Geralmente, plasmídeos não determinam características essenciais, porém, 

muitas vezes, conferem vantagens seletivas às células que as possuem 

(ALTHERTUM, 2008). Em muitas bactérias patogênicas, os plasmídeos codificam 

fatores de virulência e resistência a antibióticos (QUINN et al., 2005). 

 Além destas, um grande número de propriedades celulares pode ser 

codificado por plasmídeos. Além das anteriormente citadas, são reconhecidamente 

funções plasmidiais: a produção de toxinas; a produção de pilinas e outras adesinas, 

moléculas importantes nas interação de bactérias parasitas com seus hospedeiros; 

produção de bacteriocinas, proteínas tóxicas que matam outras bactérias; e muitas 

das chamadas funções sociais, propriedades de natureza bioquímica, que são 

fundamentais para adaptação das bactérias a diferentes ambientes, permitindo a 

colonização (ZAHA et al., 2003). 

2.2.6 Ilhas de Patogenicidade 

Nos últimos anos, tem-se tornado evidente que o cromossomo bacteriano não 

é apenas uma mistura homogênea de DNA, mas sim sequencias-núcleo ancestrais 

intercaladas com ilhas de genes de diferentes origens e que foram adquiridas mais 

recentemente do que o eixo central cromossômico (EDWARDS, 2000). 

As ilhas genômicas são adquiridas pelo processo de transferência horizontal 

de genes e dependendo das funções desempenhadas, estas ilhas genômicas podem 

ser designadas por Ihas de Patogenicidade (IPS), ou PAI’s (do Inglês, Pathogenic 

Islands); ilhas de simbiose; ilhas de resistência ou ilhas metabólicas; podendo ser 

encontradas, inclusive em bactérias não patogênicas, como é o caso deste último 

tipo de ilha genômica (HENTSCHEL & HACKER, 2001). Assim, as PAIs são 

consideradas um tipo de ilha genômica. 

A aquisição de PAI pela transferência horizontal de genes permite à bactéria 

adquirir rapidamente complexos comportamentos virulentos de outras espécies. 

Embora as PAIs tenham estruturas e funções diversas, algumas características 

comuns foram observadas, uma delas é que as PAIs representam regiões 
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cromossômicas distintas, freqüentemente grandes, que contém genes de virulência.  

A aquisição das PAIs por transferência horizontal de genes freqüentemente se reflete 

na diferença de composição destas em relação ao restante do genoma (HENSEL, 

2004).  

Acredita-se que estes grupos de genes tenham sido adquiridos pela 

Salmonella também a partir de outras espécies. Esta hipótese é baseada na 

diferença significativa entre o conteúdo de GC presente nestas ilhas de 

patogenicidade em comparação com o genoma residual e pelos remanescentes de 

sequencias inseridas de bacteriófagos e tranposons, que freqüentemente 

caracterizam as extremidades de tais ilhas (ASTEN & DIJK, 2005). 

 O termo ilhas de patogenicidade foi usado pela primeira vez em 1994 por Jörg 

Hacker e foi usado para descrever uma região do cromossomo da Escherichia coli 

que era marcadamente diferente do cromossomo parental e poderia ser removido, 

resultando em um fenótipo não virulento (EDWARDS, 2000). Assim, para muitos dos 

enteropatógenos, uma única ilha de patogenicidade pode converter um 

microrganismo normalmente benigno em um patógeno; processo este que pode 

contribuir para a emergência de novos patógenos (GROISMAN & OCHMAN, 1996) 

De acordo com MARCUS et al. (2000), estas regiões cromossômicas 

acomodam frequentemente um grupo de genes que contribuem para a expressão de 

um fenótipo de virulência específico, que se manifesta durante um período 

determinado durante o curso da infecção. 

Porém, é importante frisar que a aquisição de uma ilha de patogenicidade por 

um microrganismo nem sempre garante sua transformação em um patógeno; mesmo 

porque a virulência é dependente das características do microrganismo receptor e do 

hospedeiro (MARCUS et al. (2000). 

Algumas PAIs conhecidas carreiam genes que codificam para a formação de 

adesinas, invasinas, sistema de sequestro de ferro, toxinas e complexos sistemas de 

secreção de proteínas (SOLNICK & YOUNG, 2002). 

PAIs de alguns patógenos como Helicobacter pylori, Yersinia spp. e E. coli 

uropatogênica, podem ser suprimidas com uma freqüência muito alta através de 

repetições diretas (DRs) ou elementos IS. Em contrapartida, as PAIs de Salmonella e 
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E. coli intestinais parecem ser permanentemente integradas ao cromossomo 

(HENTSCHEL & HACKER, 2001). 

 

2.3 Aspectos Moleculares Específicos: Salmonella e seus fatores de 

virulência 

Alguns dos fenótipos de virulência em Salmonella são codificados por mais de 

um elemento. Um exemplo desta concomitância é a capacidade da bactéria 

sobreviver e multiplicar-se no interior dos fagócitos; esta habilidade pode ser 

codificada por dois sistemas distintos: 1) o sistema regulatório PhoP/PhoQ que age 

no controle de mais de 40 genes; ou 2) pela Ilha de Patogenicidade de Salmonella 

(SPI-2) (RAUPACH & KAUFMANN, 2001). 

Diante da abundância de informações, selecionamos para serem abordados 

neste documento os seguintes fatores de virulência pertencentes ao gênero 

Salmonella, tais como SAP (serotype-associated plasmids – plasmídeos associados 

a sorovares); resistência antimicrobiana e ilhas genômicas. 

2.3.1 Serotype-associated Plasmids – Plasmídeos associados a sorovares de 

Salmonella 

 Nas salmonelas que são isoladas frequentemente, a maior parte dos 

determinantes de patogenicidade estão localizados no cromossomo na forma de 

ilhas, operons ou genes soltos, mas também se conhece a presença de plasmídeos 

específicos de alguns serovares de S. enterica (MENDOZA et al., 2009). 

Plasmídeos de Salmonella variam em tamanho: de 2 a mais de 200kb. O 

grupo de plasmídeos melhor descrito é o de plasmídeos de virulência (50-100kb) 

presentes em serovares Enteritidis, Typhimurium, Dublin, Cholerae-suis, Gallinarum, 

Pullorum e Abortus-ovis (RYCHLIK et al., 2006). Tais plasmídeos são encontrados 

fundamentalmente naqueles serovares pertencentes à subspécie I, do gênero 

(MENDOZA et al., 2009). 

 Isolados destas salmonelas frequentemente carreiam SAPs (serotype-

associated plasmids – plasmídeos associados a sorovares), que codificam um 
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operon de virulência que consiste em cinco genes: spvR, spvA, spvB, spvC e spvD 

(AABO et al., 2000). 

 Tais plasmídeos de virulência possuem uma região genômica altamente 

conservada de 8 kb que contém o operon spvRABCD (ABE & KAWAHARA, 1995). 

De acordo com JAWETZ et al. (2009), um operon agrupa alguns genes estruturais 

procariotos que codificam uma série de reações metabólicas; neste caso, os genes 

spvRABCD estão envolvidos na sobrevivência de Salmonella no interior dos 

magrófagos (RYCHLIK et al., 2006);  

 Além disso, de acordo com UZZAU et al. (2000), os genes spv (Salmonella 

plasmid virulence genes) estão envolvidos na habilidade da bactéria em causar 

infecção de tecidos extra-intestinais, tais como linfonodos mesentéricos, baço, e 

fígado, uma vez que a presença destes genes aumenta a taxa de crescimento de 

Salmonella no interior do compartimento intracelular. 

 Análises iniciais relativas às funções individuais dos produtos de cada gene do 

operon indicam que os produtos relativos aos genes spvR e spvB são essenciais 

para a letalidade da bactéria em camundongos e que funções virulentas acessórias 

estão relacionadas aos genes spvC e spvD (KRAUSE et al., 1995). Já os produtos 

relacionados aos spvA , segundo ABE & KAWAHARA (1995), funcionam como o 

gene regulador do operon. 

 Dados mais recentes, mostram que o gene spvR codifica um regulador 

positivo para a expressão dos demais genes spv. O produto relacionado ao gene 

spvB é uma ADP-ribosiltransferase que atua sobre a actina bloqueando a conversão 

de G-actina em F-actina, provocando, assim uma desestabilização do citoesqueleto 

de células eucarióticas (MENDOZA et al., 2009) 

 O entendimento à cerca de tais plasmídeos spv já foi utilizado na distinção 

entre Salmonella patogênicas e não patogênicas. Para tanto, LI-NONG & HUA-WEI 

(2008), utilizaram um par de primers específicos para o gene spvR de Salmonella 

com plasmídeos de virulência. Os resultados mostraram que todos os seis isolados 

de Salmonella com plasmídeos de virulência foram devidamente identificados pela 

amplificação específica; e assim concluíram que os primers utilizados no 
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experimento foram de alta especificidade na detecção de isolados de Salmonella que 

continham plasmídeos de virulência. 

 Nos serovares que carreiam plasmídeos de virulência, há modificações quanto 

aos plasmídeos carreados por cada bactéria em função do fagotipo a que pertence o 

microrganismo (LAX et al., 1995). 

 Os plasmídeos de baixo peso molecular são o último grupo de plasmídeos 

encontrado em S. enterica. Embora ainda haja poucas informações à cerca destes 

plasmídeos, sabe-se que alguns têm desempenhado papel no aumento de 

resistência à infecção por fagos, devido à presença de sistema de restrição a 

modificações (RYCHLIK et al., 2006).  

2.3.2 Resistência a antimicrobianos 

A resistência antimicrobiana surge a partir de um processo multifatorial 

bastante complexo visto que há uma gama de elementos genéticos móveis que 

contém e estão envolvidos na transferência de determinantes de resistência 

(MIRIAGOU et al., 2006). 

Os plasmídeos com alto peso molecular são aqueles responsáveis pela 

resistência a antibióticos. Uma vez que a maioria destes plasmídeos são conjugados, 

além de armazenarem informações genéticas, eles contribuem para a disseminação 

de tais genes nas populações bacterianas (RYCHLIK et al., 2006). 

O uso de antimicrobianos na clínica e na medicina veterinária é reconhecido 

como a força motriz para a seleção de bactérias resistentes. A pressão seletiva 

resultou no desenvolvimento de isolados bacterianos que são resistentes a mais de 

um agente microbiano (MIRIAGOU et al., 2006) 

Dados que ilustram apropriadamente a associação entre uso de drogas 

antimicrobiana e resistência foram apresentados pela Organização Mundial de 

Saúde - WHO (2005). Em documento, a organização relata que quando as 

fluorquinolonas eram inicialmente licenciadas para uso em terapia humana, não se 

observou aumento no surgimento de resistência de Salmonella. Em contrapartida, 

quando tais antimicrobianos foram posteriormente licenciados para uso em animais 

de criação, as taxas de surgimento de Salmonella resistentes a fluorquinolona em 
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animais e nos alimentos, e consequentemente em humanos, rapidamente 

aumentaram em muitos países.  

A resistência a antimicrobianos e particularmente a resistência múltipla (a 

quatro ou mais drogas) se tornou comum em Salmonella enterica ser. Typhimurium 

em meados dos anos 60, mas apresentou aumento significativo na década de 90 

(THRELFALL, 2002) 

A aquisição de genes de resistência é o fator predominantemente associado à 

emergência, evolução e disseminação de novos patógenos. Dois processos são 

importantes nesta aquisição de genes: transferência horizontal, onde genes movem 

de uma bactéria para outra, conferindo características fenotípicas peculiares;e 

translocação, na qual genes mudam de uma localização (por exemplo, plasmídeos) 

para outra (por exemplo, cromossomos) (MIRIAGOU et al., 2006). 

Muitos dos genes de resistência atualmente conhecidos estão localizados em 

elementos genéticos móveis; e como consequencia disto, os genes de resistência 

são facilmente trocados entre bactérias que compartilham o mesmo habitat; sendo 

que Salmonella desempenham uma importante função tanto como receptoras quanto 

como doadoras de genes de resistência, prestando-se, assim, à disseminação de 

tais genes. Os plasmídeos são descritos como os principais instrumentos para a 

aquisição de genes de resistência no gênero em questão (MICHAEL et al., 2006). 

Um exemplo como a aquisição de genes pode ser diversa é o apresentado 

pela WHO (2005), enquanto a resistência a fluoquinolona frequentemente emerge 

como resultado de mutação no genoma bacteriano (DNA), resistência a outros 

antimicrobianos frequentemente se dissemina pela transferência de DNA entre 

isolados bacterianos. Em alguns casos, a multiresistência é adquirida por uma fração 

de DNA, frequentemente um plasmídeo. 

NUNES et al. (2009) trazem dados de resistência microbiana de Salmonella 

enterica ser. Enteritidis. Seus achados demonstram que 72,2% dos isolados 

encontrados se mostraram sensíveis aos antibióticos pesquisados; 9,2% foram 

resistentes enquanto que 17,8% mostram-se parcialmente resistente. Dentre todas 

as fontes pesquisadas (humana, carne de frango, alimentos, aves, embriões, 

material de ambiente de aviário), os alimentos foram a fonte na qual encontrou-se a 
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maior proporção de bactérias resistentes (36,4%), enquanto que apenas 4,2% de 

Salmonella isolada de aves apresentaram resistência aos antimicrobianos testados. 

Neste trabalho foram encontrados 26 isolados de Salmonella enterica ser. 

Enteritidis com diferentes perfis de resistência; destes, 15 (57,7%) apresentaram 

resistência a apenas um dos antimicrobianos testados; em contrapartida, 6 isolados 

(23,1%) apresentaram resistência a mais de seis antimicrobianos (NUNES et al., 

2009). 

Em outro artigo, também referente a pesquisas com Salmonella e 

suscetibilidade a antimicrobianos, REZENDE et al. (2008) testaram cepas de 

Salmonella enterica ser. Enteritidis e Salmonella enterica ser. Typhimurium quanto à 

ação de diversos antimicrobianos e relataram que das duas cepas de Salmonella 

enterica ser. Enteritidis isoladas de amostras de corações normais, uma apresentou 

resistência a um princípio ativo. A outra cepa foi sensível a todos os antimicrobianos. 

As cepas do serovar isolado de fígados condenados apresentaram sensibilidade 

para todos os antimicrobianos avaliados. Salmonella enterica ser.Typhimurium foi 

isolada em dois pools, em que uma cepa apresentou resistência concomitantemente 

a quatro drogas antimicrobianas. 

Em trabalho apresentado por MICHAEL et al. (2006), os autores relatam 

diversos genes e mutações que se associam a diferentes classes de antimicrobianos 

que são frequentemente descritos em isolados de Salmonella.  Os genes 

relacionados à resistência antimicrobiana são bastante numerosos, um exemplo 

importante são os 35 genes bacterianos já descritos que conferem resistência à 

Tetraciclina; sendo que destes, apenas 5 deles já foram descritos em isolados de 

Salmonella: tet(A), tet(B), tet(C), tet(D) e tet(G). 

2.3.3 Ilhas de Patogenicidade no Gênero Salmonella 

As Ihas de Patogenicidade pertencem a uma classe de ilhas genômicas, que 

são elementos genéticos comuns, que compartilham um conjunto de características 

que as agrupa (HENTSCHEL & HACKER, 2001). 

Muitos dos fenótipos de virulência de S. enterica são codificados por genes 

presentes nas PAIs, que neste gênero são designados como Salmonella 



 20 

Pathogenicity Islands, ou “SPI”; ou IPS (ilhas de Patogenicidade de Salmonella). Isto 

inclui os fenótipos virulentos mais proeminentes, como por exemplo, a invasão da 

célula hospedeira e a patogenicidade intracelular (HENSEL, 2004).  

Até o presente, 12 diferentes SPI foram descritas para o gênero Salmonella. 

Algumas delas são conservadas através do gênero, enquanto outras são específicas 

de certos serovares. Há ainda algumas regiões cromossômicas que são referidas 

como SPI com muitas características de PAI, mas sem, contudo, terem uma função 

clara na patogênese da salmonelose (HENSEL, 2004). 

Inclusive, de todos os fatores de virulência de Salmonella as SPI são as mais 

conhecidas (FLUIT, 2005). Dentre elas, a SPI-1 é a melhor caracterizada e sabe-se 

que esta é exigida para a penetração bacteriana nas células epiteliais do intestino 

(invasão). Essa região contém pelo menos 29 genes que codificam vários 

componentes do Sistema de Secreção tipo III (T3SS) (MARCUS et al., 2000), 

representado esquematicamente na Figura 2. 

TEME et al. (2008) definem o Sistema de Secreção tipo III (T3SS) como um 

mecanismo de virulência, que é comum a muitas bactérias Gram-negativas e 

consiste de uma estrutura semelhante a uma agulha que atravessa tanto a 

membrana interna quanto a externa e se estende cerca de 50 nm da superfície 

celular, cuja função é deslocar proteínas efetoras do citoplasma bacteriano para a 

célula hospedeira, onde seqüestram o processo de sinalização e reorganizam a 

actina para facilitar a endocitose.  

Assim, a translocação de proteínas efetoras modifica o funcionamento normal 

da célula hospedeira e permite a proliferação intracelular de Salmonella. (LOBËR et 

al., 2006). 

Quanto à função das demais SPI, acredita-se que a SPI-2, 3 e 4 são 

solicitadas para crescimento e sobrevivência no interior do hospedeiro e se 

manifestam na fase sistêmica da infecção. Sendo que a SPI-2 também está 

relacionada com a codificação do sistema de secreção tipo III (MARCUS et al., 

2000). 

A SPI-2 é composta de pelo menos dois elementos distintos. Uma porção de 

25 kb está presente apenas na S. enterica e é essencial para patogenicidade 
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sistêmica. Este fragmento codifica para a produção de um segundo T3SS que é 

ativado quando a bactéria se encontra intracelularmente. Outra porção da SPI-2 foi 

detectada tanto na S. bongori quanto na S. enterica, sendo dispensável para a 

virulência sistêmica e codificação para a produção de tetrationato redutase, envolvida 

na respiração anaeróbica da bactéria (HENSEL, 2004). 

Em estudos mais detalhados sobre a SPI-2 foi possível a identificação de 

proteínas efetoras relacionadas a esta ilha de patogenicidade. COOMBES et al. 

(2003) citaram algumas, entre elas a sifA, que é essencial para a manutenção da 

chamada membrana SCV (Salmonella-containing vacuole) e para a formação de 

Filamentos Induzidos por Salmonella (SIFs); além da SseF e SseG que também 

desempenham papel na formação de SIFs. Neste trabalho, usando como objeto de 

estudo o serovar Thiphymurium, os autores estudaram ainda outra importante 

proteína efetora, a SseA, que parece ser necessária para o estabelecimento de 

infecção intracelular tanto de macrófagos quanto de células epiteliais; além de ser 

necessária para o estabelecimento da infecção sistêmica no modelo animal 

(camundongo).  

O entendimento sobre ação e regulação das Ilhas de Patogenicidade ajuda a 

explicar o comportamento epidemiológico diverso do gênero Salmonella. Em trabalho 

realizado por BOHEZ et al. (2008), os autores identificaram a importância do 

regulador, ssrA, da SPI-2 na colonização por Salmonella enterica ser. Enteritidis do 

trato reprodutivo de poedeiras. 

Algumas observações controversas foram realizadas no sentido de detectar 

quais sinais ambientais seriam requeridos para a indução dos genes presentes na 

SPI-2, mas algumas evidências sugerem que meios nutricionalmente limitados 

ativam a expressão dos genes presentes em SPI-2 (LOBËR et al., 2006). Estes 

mesmos pesquisadores demonstraram ainda que a exposição da bactéria ao pH 

levemente ácido foi suficiente para a rápida indução dos genes SPI-2. Além disso, 

carência de fosfatos orgânicos no meio de crescimento levariam à ativação dos 

genes de SPI-2 na fase final do crescimento exponencial, fato que ocorreu 

independentemente do pH do meio. 
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Em trabalho realizado por MARCUS et al.(2000), os autores identificaram os 

fatores de virulência decodificados pela SPI-5, e estes parecem ter a função de 

mediar a inflamação e a secreção de cloretos, o que caracteriza a fase entérica da 

doença. 

 

Figura 2 – Representação esquemática de Sistema de Secreção                 

Tipo III. A figura mostra o complexo em forma de agulha (em verde) que 

será usado pela célula bacteriana para a translocação de proteínas 

efetoras (círculos de cor lilás) para o interior da célula hospedeira (em 

bege). 

Fonte: http://www.southalabama.edu/clb/images/clip_image002_0007.jpg  
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 De modo a facilitar a compreensão acerca das numerosas ilhas de 

patogenicidades relativas a Salmonella, HENSEL (2004) elaborou a seguinte tabela. 

Tabela 1: Ilhas de Patogenicidade de Salmonella 

Designaçã
o 

Tamanh
o em kb 

Composiçã
o de base 
% de G+C 
(média) 

Distribuiçã
o 

Variabilidade 
(Estabilidade
) 

Funções de 
Virulência 

SPI-1 39,8 47 
Salmonella 
spp. 

Conservada 
T3SS, 
seqüestro de 
ferro 

SPI-2 39,7 44,6 S. enterica Conservada T3SS 

SPI-3 17,3 39,8 – 49,3 
Salmonella 
spp. 

Variárvel 
Seqüestro de 
íon Magnésio 

SPI-4 23,4 44,8 
Salmonella 
spp. 

Conservada Desconhecida 

SPI-5 7,6 43,6 
Salmonella 
spp. 

Variável 
Efetores do 
T3SS 

SPI-6 59 51,5 
Subespécie 
I, partes em 
IIIB, IV, VII 

? Fímbria 

SPI-7 133 44 – 53 
Subespécie 
I 

Instável 
Antígeno Vi, 
pili de junção, 
sopé 

SPI-8 6,8 38,1 
Serovar 
Typhi 

? Desconhecido 

SPI-9 16,3 56,7 
Subespécie 
I 

? 
Provavelment
e toxinas, 
desconhecido 

SPI-10 32,8 46,6 
Subespécie 
I 

? Fimbria Sef 

SGI-1 43 48,4 
Subespécie 
I 

Variável 
Genes de 
resistência 
antibiótica 

HPI ? ? 
Subespécie
s IIIa, IIIb, 
IV 

? 
Seqüestro de 
ferro 

Fonte: Adaptado de HENSEL (2004). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Vários são os fatores de virulência utilizados por bactérias do gênero 

Salmonella: fímbrias, adesinas, hemaglutininas, flagelos, porinas, toxinas, 

plasmídeos de virulência, resistência a antibióticos e ilhas de patogenicidade, sendo 

que apenas os três últimos foram abordados neste documento.  Os mecanismos 

para adoção e expressão dos genes são bastante diversos e alguns destes também 

foram elucidados aqui.  

A partir da obtenção de dados sobre os plasmídeos de resistência pode-se 

obter informações importantes relativas à aquisição de novas características de 

virulência e de adaptação a novos hospedeios e ou ambientes que elucidam algumas 

peculiaridades relacionadas ao gênero Salmonella. 

 Já pela obtenção de dados relativos à resistência a antimicrobianos e os 

mecanismos associados a este processo, podemos colaborar para adoção de 

atitudes e protocolos para uso de medicamentos que minimizem o surgimento de 

patógenos mais resistentes. 

Por fim, o estudo das ilhas de patogenicidade nos permite compreender 

melhor os comportamentos invasivos e de sobrevivência de Salmonella no interior 

dos macrófagos, além de outras facetas de virulência que são mediadas por tais 

grupos de genes. 

Desta forma, a compilação de informações trazidas neste documento colabora 

para o entendimento dos complexos comportamentos epidemiológicos, virulentos e 

adaptativos de salmonelas. Tendo em vista, a importância deste gênero bacteriano, 

acreditamos que este documento possa contribuir para ações que favoreçam a 

produção de alimentos, a saúde animal e humana. 
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