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Resumo 
 

A carne de suíno é das carnes mais consumidas atualmente, tanto a nível nacional 

como a nível europeu. O elevado consumo deve-se às suas qualidades nutricionais e 

também ao facto de ser um produto de fácil acesso e de baixo custo. 

Assim, a preocupação com a segurança alimentar torna-se essencial, uma vez que o 

alimento que chega ao consumidor tem de ser seguro e com qualidade. 

Desta forma, nos matadouros, é realizado um exame post mortem que permite 

identificar possíveis lesões ou doenças que podem por em risco a saúde do consumidor. 

As principais causas que levam à reprovação total das carcaças de suínos, em matadouro, 

são as osteomielites purulentas e os abcessos.  

Assim, a fim de se verificar se a presença de S. aureus e MRSA nas lesões 

anteriormente referidas, foram analisadas, de três matadouros distintos, amostras de 

leitões (n=48) e suínos de engorda (n=93), num total de 141 amostras. Nos leitões, colheu-

se uma amostra por animal, totalizando 38 abcessos obtidos do matadouro A e 10 

abcessos obtidos do matadouro C. Das instalações do matadouro B obtiveram-se 5 

amostras de lesões purulentas a partir de 5 suínos. Ainda deste matadouro, recolheu-se de 

44 carcaças rejeitadas por osteomielite, duas amostras: conteúdo purulento da lesão e 

amostras da superfície da carcaça com o auxilio de zaragatoas.  

Com a análise de PCR, foi possível identificar a presença de MRSA em metade das 

amostras de abcessos de leitões. Relativamente às amostras provenientes dos suínos de 

engorda verificou-se a presença de MRSA em 6,8% das amostras de osteomielites. Igual 

percentagem foi verificada nas amostras de superfície de carcaça.  

Pode-se então concluir que existe necessidade que os animais detetados com estas 

lesões sejam adequadamente eliminados, de forma a não prejudicar o consumidor. Torna-

se também importante identificar se existe algum perigo para os operadores no momento 

do abate do animal e se, aquando do aparecimento destas lesões, existe contaminação da 

linha de abate que, consequentemente, poderá contaminar outras carcaças.  

Relativamente ao produtor, é essencial que este identifique as perdas económicas 

provocadas por estas lesões e as repercussões negativas a nível da exploração, tanto em 

termos de saúde animal como do Homem. 

 

Palavras-chave: leitões, suínos de engorda, osteomielites, abcessos purulentos, 

superfície de carcaça, Staphylococcus aureus, MRSA.  
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Abstract 
 

Pig meat/Pork meat is one of the most consumed meats these days, both at national 

and European level. The high consumption is due to its nutritional qualities and also to 

the fact that this meat is easly accessible and due to its "low-cost". 

Therefore, the concern for food safety becomes essential, since when it reaches the 

consumer has to be safe and with quality. 

Thus this, in slaughterhouses, a post-mortem examination is carried out to identify 

possible injuries or diseases that may endanger the consumers health. The main causes 

leading to the total disapproval of pig carcasses, in slaughterhouses, are purulent 

osteomyelitis and abscesses. 

Therefore, in order to verify the presence of S. aureus and MRSA in the 

aforementioned injuries, were analyzed from three different slaughterhouses, piglet 

samples (n=48) and fattening pigs (n = 93), from a total of 141 samples. In piglets, one 

sample was taken per animal totaling 38 abscesses obtained from slaughterhouse A and 

10 abscesses obtained from slaughterhouse C. From the facilities of the slaughterhouse 

B, 5 samples of purulent injuries were obtained from 5 pigs. Still in this slaughterhouse, 

44 carcasses were collected and rejected by osteomyelitis, two samples: purulent contents 

of the injury and samples of the carcass surface with the help of swabs. 

With PCR analysis it was possible to identify the presence of MRSA in half of the 

abscesses of piglets. Relatively to the fattening pigs samples we verified the presence of 

MRSA in 6.8% of the osteomyelitis samples. The same percentage was observed in 

carcass surface samples. 

It can then be concluded that, there is a need that the animals detected with these 

injuries should be properly disposed of, so they don't harm the consumer. It is also 

important to identify if there is any danger to operators/workers at the time of slaughter 

of these animals and if, when these injuries appear, there is any kind contamination of the 

slaughter line which could contaminate other carcasses. 

Relatively to the producer, it is essential that he identifies economic losses caused by 

these injuries and negative repercussions on the exploration, both in terms of animal and 

human health. 

 

Keywords: piglets, fattening pigs, osteomyelitis, purulent abscesses, carcass surface, 

Staphylococcus aureus, MRSA. 
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I. Revisão bibliográfica 
 

1. Carne de suíno em Portugal 

1.1. Características da carne de suíno em Portugal 

 

Em Portugal a carne de suíno, encontra-se em inúmeras iguarias, fazendo parte já da 

cultura de algumas regiões do país. No entanto, as opiniões relativamente aos benefícios 

para a saúde humana são bastantes divergentes, sendo que a maioria da população defende 

que é prejudicial, devido a ser uma carne rica em colesterol e ser uma carne gorda 

(Pellerin, 2010; citado por Deco proteste, 2016). 

Contudo, existem algumas vantagens no consumo deste tipo de carne, pois na sua 

composição nutricional encontra-se alguns aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais e 

lípidos, como os ácidos gordos essenciais (Tabela 1), sendo que valores diferem 

consoante a peça que se consome (Fastsecret, 2016). 

 

 

Tabela 1. Composição nutricional da carne de porco por 100g (Fastsecret, 2016) 

Carne de porco (por 100g) 

Energia (Kcal)  

Proteínas 27,34g 

Carboidratos 

 Açúcar 

0g 

 0g 

Lípidos 

 Saturados 

 Monoinsaturados 

 Polinsaturados 

 

17,04g 

 6,168g 

 7,576g 

 1,438g 

Colesterol 90mg 

Fibras 0g 

Sódio 384mg 

Potássio 351mg 
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1.2. Produção e Consumo de carne de suíno em Portugal 

 

Segundos os dados do instituto nacional da estatística (Tabela 2), pode-se verificar 

que nos últimos três anos o consumo de carne de suíno é o que apresenta um maior valor 

(superior ou igual a 43,0 Kg/habitante), contrariamente às carnes de ovino e caprino, que 

apresentam o menor valor de consumo (entre 2,3 e 2,4 Kg/habitante). Também pela 

análise da figura 3 se pode verificar que a carne de suíno, em Portugal, no total das carnes 

é a segunda que possui um maior valor de produção. Já comparando unicamente com as 

carnes vermelhas é a que tem um maior valor, nos últimos três anos, chegando a uma 

produção entre 350 e 400 mil toneladas, assim no grupo das carnes vermelhas, torna-se a 

de mais fácil acesso e mais barata, apesar de Portugal não garantir um aprovisionamento 

(Figura 4) de 100% à população (Carvalho, 2015). 

 

Tabela 2. Consumo humano de carne per capita (Kg/habitante) em (Instituto Nacional de 

Estatística, 2015) 

Ano Tipo de carnes 
Consumo humano de carne 

per capita (Kg/habitante) 

2012 

Carne de Bovino 16,8 

Carne de suíno 43,3 

Carne de ovinos e caprinos 2,4 

Carne de animais de capoeira 35,7 

2013 

Carne de Bovino 16,9 

Carne de suíno 43,0 

Carne de ovinos e caprinos 2,4 

Carne de animais de capoeira 36,4 

2014 

Carne de Bovino 17,5 

Carne de suíno 43,9 

Carne de ovinos e caprinos 2,3 

Carne de animais de capoeira 37,5 
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Figura 1. Produção de carne de ovino e caprino, em 

Portugal, entre 2012 e 2014(Carvalho, 2015) 

 

Figura 2. Produção de carne de bovino e suíno, em Portugal, entre 

2012 e 2014 (Carvalho, 2015) 

 

Figura 3. Produção de carne de aves de capoeira, em 

Portugal, entre 2012 e 2014 (Carvalho, 2015) 

 

 

Figura 4. Grau de aprovisionamento das carnes (%) (Carvalho, 

2015) 

1.3.  Setor da suinicultura em Portugal 

 

A produção de suínos e leitões estende-se a nível mundial, sendo que os três principais 

produtores são a China, União Europeia e Estados Unidos.  

Em Portugal, a produção destes animais divide-se em dois principais sistemas de 

produção. O sistema extensivo, que é mais associado à utilização das raças autóctones, 

como a Alentejana e Bísara, e caracteriza-se essencialmente pela produção ao ar livre, 

pelo número mais reduzido de animais no mesmo espaço e pela alimentação baseada em 

restos de culturas, pastagem e suplementos sazonais (Ministério da Agricultura do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2000). Este sistema tem vindo a ser valorizado, no 

entanto representa uma parcela reduzida no total da produção deste setor (Confederação 

dos agricultores de Portugal, 2006). 
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Já o sistema intensivo, é o principal adotado pelas explorações portuguesas, pois os 

suínos caracterizam-se principalmente por possuírem uma grande eficiência e ciclo 

produtivo curto permitindo uma produção mais rápida e eficaz, visto que a procura por 

parte do consumidor é bastante elevada (Direção-geral da Agricultura, 2004). Neste 

regime, os animais são mantidos em condições controladas e alimentados através de 

rações, também estas controladas, constituídas por variados elementos nutritivos que 

permitem o seu crescimento (Confederação dos agricultores de Portugal, 2006). 

 

2. Matadouros na União Europeia 

2.1. Estrutura dos matadouros em Portugal 

 

Por definição os matadouros são estruturas, nas quais se processa o abate de animais, 

sejam eles suínos, bovinos, caprinos, aves, coelhos, entre outros. Atualmente, estas 

estruturas na União Europeia já possuem métodos bastante modernos que permitem a 

rapidez no abate e consequentemente a redução do sofrimento animal e aumento da 

qualidade da carne. Este sistema, tem vindo a desenvolver-se, de forma a que a segurança 

do consumidor seja o menos comprometido possível (Lammens et al., 2007; Jenni e 

Janne, 2016).   

Posto isto, o animal passa sempre pelas mesmas etapas durante o abate (Figura 5), 

que se tem de processar de uma forma higiénica e tendo por base o bem-estar animal, 

para assim se conseguir uma carne segura e com qualidade. Tornar-se importante  que os 

animais sigam um percurso de “marcha em frente” evitando-se cruzamento de circuitos e 

que ocorra contaminação cruzada entre carcaças já prontas para o consumo humano e 

animais ainda vivos (OIE, 2004; citado por Hill et al., 2013). 

Antes de se iniciar o abate, o inspetor sanitário efetua um exame ante mortem, pois 

permite verificar se o bem-estar animal é afetado ou se existe algum animal suspeito de 

doença ou ferido, pois em caso positivo terá de ser abatido em lugar próprio ou no final 

de todos os animais saudáveis serem abatidos (Schleicher et al., 2013). 

Assim, o processo inicia-se com a condução do animal para a nave de abate onde 

ocorre a insensibilização, na grande maioria dos casos por choque elétrico. Seguidamente, 

o animal sofre um corte nos grandes vasos do pescoço e o sangue é recolhido para 

compartimentos próprios e devidamente identificados. Após este passo, o animal passa 

por uma lavagem pós-sangria seguida do escaldão, este pode processar-se de forma 
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horizontal (imersão em tanques de água) ou vertical (com ar humidificado submetido a 

pressão) (Channon, 2014). De seguida ocorre a eliminação das cerdas, da gordura cutânea 

e da camada da superfície da epiderme com a etapa da depilação. Nas etapas de chamusco 

e raspagem procura-se eliminar restos de cerdas e outros restos resultantes das etapas 

anteriores. Já na fase da evisceração é necessário ter em atenção para que não haja 

contaminações dos intestinos para a carcaça. Depois deste passo dá-se a divisão sagital 

da carcaça e o inspetor sanitário procede à avaliação da mesma (Figura 5) (Puolanne e 

Ertbjerg, 2014).  

 

 

 

Figura 5. Etapas envolvidas no abate de suínos (Channon, 2014) 

 

Assim, mediante as condições da carcaça, esta pode seguir três circuitos diferentes 

(Figura 6), no circuito verde seguem as carcaças em que não se detetou qualquer tipo de 

anomalia quer a nível de doença quer a nível de más práticas no momento do abate de 

tratamento posterior. Já no circuito amarelo existem dois tipos de condições, o primeiro 

é quando ocorre a aprovação sob condição para consumo humano, ou seja, as carcaças 

antes de serem aptas para consumo necessitam de passar por um tratamento térmico, seja 

de calor ou frio, sob vigilância de controlo oficial. O segundo tipo, são as carcaças 

Condução/Imobiliz
ação

Atordoamento/San
gria

Pré-lavagem

Escaldão Depilação

Chamusco

Raspagem

Evisceração/divisão 
sagital da carcaça

Inspeção sanitária 
Post mortem *

Marcação da 
salubridade

Lavagem

Refrigeração
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reprovadas de forma parcial, ou seja, quando a anomalia é localizada e a restante carcaça 

não apresenta perigo à saúde pública. Por fim, no circuito vermelho seguem as carcaças 

que são consideradas, na sua totalidade, inaptas para consumo humano (Vieira-Pinto et 

al., 2013). 

 

 

Figura 6. Circuitos a seguir pelas carcaças após inspeção sanitária 

 

2.2. Regras de rejeição das carcaças em Portugal 

 

Caso ocorra a rejeição das carcaças, estas são eliminadas, segundo o regulamento (CE) 

Nº1069/2009. Este estabelece grupos de reprovação, consoante a gravidade da causa da 

recusa: 

 Materiais de categoria 1 são caracterizados de risco elevado, pois podem 

transmitir doença ao Homem ou animais, sem possibilidade de cura. Assim, neste 

grupo incluem-se, entre outros, os animais contaminados com EET. Os produtos 

deste grupo são destinados exclusivamente à eliminação. 

 Materiais de categoria 2 que representam um risco moderado, não sendo 

destinados ao consumo animal. Exemplo destes produtos são os animais que 

possuem resíduos de medicamentos com o limite máximo de resíduo superior ao 

permitido por lei. 

Circuito verde

Carcaças aptas 
para consumo 

humano

Circuito amarelo

Carcaças são 
mantidas em 
observação

Circuito vermelho

Carcaças são 
reprovadas
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 Materiais de categoria 3 que possuem um baixam risco de transmissão de 

doença, não sendo destinados a consumo humano. Produtos que se podem 

enquadrar são vísceras ou partes de carcaça reprovadas sem doença transmissível 

(União Europeia, 2009). 

Este processo de eliminação de carcaças contaminadas permite com que se evite a 

difusão de doenças e se interrompam ciclos de transmissão. No caso das carcaças de 

suíno, rejeitadas devido a lesões purulentas, são eliminadas segundo os materiais de 

categoria dois, como refere o regulamento Nº1069/2009, artigo 9º, alínea d) “Produtos de 

origem animal declarados não aptos para o consumo humano devido à presença de corpos 

estranhos nesses produtos”.  

 

2.3. Segurança alimentar nos matadouros  

 

Atualmente, os matadouros na União Europeia apresentam regras específicas de 

forma a garantir o conforto dos animais tendo sempre em atenção a segurança do 

consumidor (Kotisalo et al., 2015). Assim, são aplicados de forma obrigatória diversos 

regulamentos específicos (Figura 7) para esta atividade visando como já referido a 

proteção do consumidor.  
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Figura 7. Principais diplomas legislativos aplicados a matadouros(União Europeia, 2004a; 

União Europeia, 2004b; União Europeia, 2004c) 

CE) nº 178/2002 

 

Também, a implementação do sistema HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controlo) é obrigatório, pois através dele se consegue definir os pontos de controlo 

mais críticos, aumentando consideravelmente a segurança do consumidor (Trafialek et 

al., 2015). Este sistema baseia-se, numa fase inicial, na determinação dos pré-requisitos 

(Tabela 3) que mais se enquadram no matadouro, que quanto mais completos e exaustivos 

forem, mais fácil se torna a aplicação do sistema HACCP (Tomasevic et al., 2016). Este 

tem por base sete principais princípios (Figura 8), que se cumpridos permitem ao 

produtor/fabricante assegurar e assegurar-se que apresenta um produto com garantia de 

qualidade e segurança (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, 2015). 

 

 

 

 

 

• Estabelece regras relativas à higiene dos géneros 
alimentícios.

• Requisitos gerais aplicáveis às instalações do sector 
alimentar.

• Condições de higiene do pessoal.

Regulamento (CE) n.º 
852/2004

• Estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos 
géneros alimentícios de origem animal.

• Requisitos aplicáveis aos matadouros.

• Requisitos aplicáveis às salas de desmancha.

Regulamento (CE) n.º 
853/2004

• Estabelece regras específicas de organização dos 
controlos oficial de produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano. 

Regulamento (CE) n.º 
854/2004
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Tabela 3. Identificação dos principais pré-requisitos aplicáveis a um matadouro (Comissão do 

codex alimentarius, 2013) 

Pré-requisitos 

 

Instalações 

 

Gestão de Resíduos Formação 

Equipamentos, utensílios e 

superfícies em contacto 

com os géneros 

alimentícios 

Seleção e Avaliação de 

Fornecedores 
Boas Práticas de Fabrico 

Higienização 
Receção e 

Armazenamento 
Embalagem e Rotulagem 

Controlo de Pragas Transporte 
Rastreabilidade e 

procedimentos de recolha 

Abastecimento de Água Saúde e Higiene pessoal  

 

 

Figura 8. Sete princípios definidos pelo HACCP (Portal HACCP- Portal de Segurança 

Alimentar, 2014) 

 

Análise de perigos e 
identificação de 

medidas de controlo

Determinação dos 
Pontos de Controlo 

Críticos (PCCs)

Identificação dos 
limites críticos

Estabelecer 
procedimentos de 

monitorização

Estabelecer medidas 
correctivas 

Determinação de 
procedimentos de 

verificação

Estabelecer 
procedimentos de 
manutenção dos 

registos e 
procedimentos de 

documentação
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Além destes regulamentos obrigatórios de aplicação, existem, regras também 

essenciais, que contribuem para um melhor controlo, para a produção de carnes seguras 

ao consumidor e proteção dos colaboradores do matadouro. 

 

 Boas práticas de higiene, que têm como objetivo garantir que os 

manipuladores em todas as fases do processo de abate dos suínos assumam 

uma postura para a promoção da saúde pública. Assim, no local de trabalho 

deve-se adotar uma postura de proteção do alimento que se manipula. Para 

isso, além de se estar somente autorizados a comer, beber e fumar nos locais 

permitidos e adequados para o efeito, ao se iniciar o dia de trabalho deve-se:  

o Colocar uma touca/rede no cabelo; 

o Manter a farda de trabalho limpa, para evitar contaminações. Para que 

haja uma maior proteção, o matadouro deve possuir uma lavandaria 

para impedir que os colaboradores levem a farda para casa; 

o Não estar munido de adornos (anéis, brincos, relógios, pulseiras, fios, 

entre outros); 

o Deve-se manter as unhas sempre limpas e curtas; 

o Em caso de possuir bigode/barba devem estar aparados. 

No entanto, se o colaborador se encontrar doente deve avisar a entidade 

empregadora, para o dispensar da sua tarefa, pois pode ocorrer risco de 

contaminação se a sua ocupação implicar contacto direto com o alimento 

(Comissão Europeia, 2014). 

 Boas práticas de fabrico- têm como objetivo garantir a salubridade do 

alimento em todas as etapas do processo. Assim, a aplicação destas mediadas 

passa pelo controlo do funcionamento de todas as máquinas, a higiene das 

mesmas e do estabelecimento. É essencial que este controlo ocorra desde que 

o suíno entra no matadouro, até que sai, em forma de carcaça ou vísceras 

(European Food Information Council, 2016).  

 

 Rastreabilidade- a rastreabilidade é a capacidade de seguir o rasto de um 

produto/pessoa/objeto até à sua origem. Assim, para ajudar na implementação 

deste processo foi criado em 2006 o decreto-lei nº 142/2006 de 27 de julho. 

No caso dos suínos este processo é baseado num código alfanumérico que 
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permite ao comprador identificar se o produto que adquiriu é de confiança, 

caso haja alguma dúvida sobre a origem do animal, a autoridade competente 

pode determinar o abate do animal sem que o produtor tenha qualquer 

benefício. Também, com este método se pode descobrir de forma simples e 

rápida a origem de uma carne, se ocorrer um surto de intoxicação alimentar 

(FAO, 2014). 

 

3. Inspeção post mortem 

 

Segundo o Regulamento 854/2004, é obrigatório proceder à inspeção da carcaça, 

miudezas e restantes órgãos dos suínos através de uma inspeção visual, caso a origem dos 

animais seja de num sistema de produção em que as condições são totalmente controladas. 

No entanto, se existir suspeitas de que os animais proveem de sistemas de produção com 

condições pouco controladas deve-se efetuar uma inspeção mais aprofundada por meio 

de palpação e/ou incisão (União Europeia, 2004a). 

 Inspeção visual: 

o Cabeça e da garganta, boca, das fauces e da língua; 

o Pulmões, da traqueia e do esófago; 

o Pericárdio e do coração; 

o Diafragma; 

o Fígado e dos gânglios linfáticos hepáticos e pancreáticos; 

o Trato gastrointestinal, do mesentério e dos gânglios linfáticos gástricos 

e mesentéricos;  

o Baço e rins; 

o Pleura e do peritoneu; 

o Órgãos genitais; 

o Úbere e dos seus gânglios linfáticos; 

o Zona umbilical e das articulações nos animais jovens. 

 Inspeção por meio de palpação e/ou incisão: 

o Incisão e exame dos gânglios linfáticos submaxilares; 

o Palpação dos pulmões e dos gânglios linfáticos, brônquicos e 

mediastínicos;  
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o Incisão longitudinal do coração de modo a abrir os ventrículos e a 

atravessar o septo interventricular; 

o  Palpação do fígado e dos seus gânglios linfáticos; 

o  Palpação e, se necessário, incisão dos gânglios linfáticos gástricos e 

mesentéricos; 

o  Palpação do baço; 

o Incisão dos rins e dos gânglios linfáticos renais; 

o Incisão dos gânglios linfáticos supramamários; 

o Palpação da zona umbilical e das articulações nos animais jovens e, se 

necessário, incisão da zona umbilical e abertura das articulações. 

Importante é referir que recentemente surgiu um novo regulamento (Reg. 219/2014) 

que aplica algumas alterações ao regulamento 854/2004, no entanto ainda não se encontra 

em vigor na sua plenitude. 

 

3.1. Lesões identificadas na inspeção post mortem 

 

No processo de inspeção post mortem, o inspetor pode identificar diversas lesões, no 

musculo ou no osso, originando a reprovação parcial ou total da carcaça.  

Diversas lesões, já foram identificadas em suínos a nível mundial, como a atrofia 

muscular, coloração anormal, degenerescência muscular, fraturas, hemorragias 

musculares, abcessos, raquitismo, osteoflurose, osteomielite, entre outras (FAO, 2004; 

USDA, 2012). 

No entanto, existem lesões que ocorrem com mais frequência, em Portugal. Hélder 

Oliveira (2012), identificou (Tabela 4) que tanto os abcessos múltiplos como as 

osteomielites são identificadas com uma importante causa de reprovação total de carcaças 

de suínos de engorda e leitões. 
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Tabela 4. Comparação da percentagem de lesões encontradas em suínos e leitões no estudo de 

Hélder Oliveira 

Suínos adultos (engorda) Leitões 

Causas Percentagem (%) Causas Percentagem (%) 

Abcessos 

múltiplos 
14,29 Artrite aguda 11,76 

Broncopneumonia 

purulenta 
4,76 Abcessos múltiplos 5,88 

Carnes repugnantes 4,76 Carnes repugnantes 17,65 

Enterite séptica 4,76 
Mau estado geral/ 

caquexia 
5,88 

Linfadenite 

generalizada 
4,76 

Osteomielite 

purulenta 
11,76 

Nefrite purulenta 4,76 
Pericardite 

necropurulenta 
11,76 

Osteomielite 

purulenta 
61,90 

Reação orgânica 

generalizada 
5,88 

  
Lesões melanociticas 

múltiplas 
29,41 

 

Também Madalena Vieira-Pinto e Susana Santos (2016), referem que as principais 

causas notificadas de reprovação total post mortem de suínos adultos e leitões, em 

Portugal (2013), segundo a DGAV (Direção Geral da Alimentação e Veterinária), vão de 

encontro ao referido anteriormente pelo autor , como se pode verificar na Tabela 5. 
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Tabela 5. Causas de reprovação total das carcaças de suínos e leitões, em Portugal em 2013, 

segundo a DGAV 

Causas de reprovação 

total das carcaças 

Suínos adultos (total de 

4.303.498 animais) 

Leitões (total de 917.632 

animais) 

Osteítes e osteomielites 3829 390 

Pneumonias 2004 866 

Artrites e poliartrites 1662 1200 

Peritonites 706 1761 

Abcessos múltiplos 753 656 

Alterações gerais -

Caquexia 
396 515 

 

 

3.1.1.Osteomielites 

 

A osteomielite é uma infeção conhecida desde os tempos antigos da época de 

Hipócritas (460-370 a.C.). Atualmente, e após diversas descobertas a cerca desta doença, 

esta é definida como sendo uma inflamação do osso e da medula óssea, podendo ser 

provocada na grande maioria das vezes por bactérias, no entanto existem casos mais raros 

em que os fungos são os responsáveis pelo desenvolvimento desta doença (Moser e 

Gilbert, 2014). 

Esta infeção requer a contaminação inicial por uma bactéria e posteriormente o seu 

desenvolvimento em dois estágios distintos, no primeiro, que é denominado de forma 

aguda, ocorre a formação de pus provocando o deficiente fornecimento de sangue da 

medula e do periósteo. Já numa fase mais avançada (forma crónica), através de diversos 

mecanismos de destruição ocorre a morte lenta das células ósseas (Surdu-Bob et al., 2016) 

. 

O facto de ser considerada uma das doenças infeciosas mais difíceis de tratar deve-se 

ao facto de existir a formação de uma camada de biofilme que permite a proteção dos 

microrganismos de qualquer antibiótico, permitindo assim a sua sobrevivência e 

consequentemente o seu desenvolvimento (Clutterbuck et al., 2007; Berbari et al., 2015). 
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Este tipo de lesão pode ocorrer de três formas: infeção hematogénica, traumática ou 

iatrogénica, sendo que o microrganismo pode atingir o osso por inoculação direta ou por 

contaminação devido a infeções dos tecidos moles adjacentes (Clegg, 2011)  .  

Nos animais, esta lesão pode ocorrer de forma traumática, como feridas provocadas 

pela castração, mordedura de cauda, entre outras lesões; ou por infeção hematogénica, de 

mãe para filho, através do cordão umbilical. Em humanos, existem diversas ocorrências 

por inflamação óssea, sendo que o principal microrganismo detetado foi Staphylococcus 

aureus (Clegg, 2011; Berbari et al., 2015).  

 

3.1.2.Abcessos  

 

Os abcessos são infeções purulentas, que ocorrem após o individuo ter sofrido uma 

lesão, que se não for tratada pode levar ao desenvolvimento e multiplicação de 

microrganismos e substâncias tóxicas.  

Nos animais é frequente que essas lesões ocorram principalmente na região escapular, 

pescoço, extremidades podais ou após a administração de medicamentos através da 

vacinação. No caso dos suínos as causas mais comuns que levam ao aparecimento de 

abcessos são as úlceras na cauda, lesões das unhas, feridas de castração, mordeduras 

causadas por outros animais, que provocam ferida e a vacinação mal efetuada (Fontes et 

al., 2013; Collins e Huey, 2015).  

Nos abcessos ou abcessos múltiplos podem estar presentes diversos microrganismos 

que potencia outro tipo de doenças. Assim, num estudo efetuado a um matadouro 

dinamarquês, em 2013, verificou-se que nas amostras de abcessos recolhidas estavam 

presentes diversas bactérias, entre elas Trueperella spp. (30,3%), Streptococcus spp. 

(26,7%), Staphylococcus spp. (17,6), sendo que 9,1% foram identificados como 

Staphylococcus aureus (Baekbo et al., 2016). 

Assim, segundo o Regulamento 854 (2004a) nos animais que se detete a presença 

deste tipo de lesão, são tratados de forma especial consoante a gravidade da doença 

(Figura 9).  
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4. Toxinfeções vinculadas pelo consumo de carne de 

suíno  

 

Segundo a direção geral da saúde uma toxinfeção alimentar define-se como sendo 

“qualquer doença de natureza infeciosa ou tóxica, causada (ou que se presume ter sido 

causada) pelo consumo de géneros alimentícios ou de água”(Freitas, 2001). Assim, o 

consumo de um alimento que esteja contaminado irá provocar doença ao Homem e em 

casos extremos poderá provocar até a morte (Viegas et al., 2014).  

Como tal, existem alguns microrganismos que de uma forma geral são identificados 

mais frequentemente como causadores toxinfeções aquando do consumo de 

carne/produtos cárneos de porco (Viegas, 2009). 

Posto isto, segundo o relatório efetuado pela EFSA acerca das origens das zoonoses, 

agentes zoonóticos e surtos de origem alimentar em 2013, o consumo de produtos de 

carne de suíno a nível europeu provocou doença no Homem através de diversos 

microrganismos como Brucella suis, Listeria monocytogenes, Salmonela typhymurium, 

Staphylococcus aureus, entre outros (Viegas, 2009; EFSA e ECDC, 2015b).  

 

 

 

 

• Ocorre a reprovação total da carcaça.Abcessos múltiplos

• Se forem detetadas alterações sistémicas 
reprova-se a carcaça e respetivas 

vísceras.

Abcesso na fase inicial do 
desenvolvimento

• Se não ocorerem alteraçõe sisitémicas 
somente se descarta a zona afetada

Abcesso único

Figura 9. Decisões do veterinário oficial na presença de abcessos 
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A espécie Staphylococcus aureus é caracterizada por apresentar uma forma 

semelhante a cachos de uvas, com uma estrutura de cocos (esférica), serem imóveis, 

apresentarem coloração Gram-positiva, catalase positiva e fermentarem a glicose com 

produção de ácido, tanto em aerobiose como em anaerobiose (Sousa et al., 2014). Este 

microrganismo tem a capacidade de se adaptar a diversas condições, uma vez que é 

possível o seu crescimento num intervalo de temperatura de 7 ° C a 47,8 ° C, sendo a sua 

temperatura ótima de 35ºC. Relativamente ao intervalo de pH, este também é bastante 

alargado, pois situa-se entre 4,5 e 9,3, com um ótimo entre 7,0 e 7,5. Outra característica 

que também define esta bactéria é que consegue multiplicar-se em condições de aw 

(atividade da água) de valores muito baixos, ainda que o seu ótimo crescimento se dê a 

valores superiores a 0,99 (Bennett e Hait, 2012). Este microrganismo encontra-se 

amplamente distribuído no ambiente sendo o principal reservatório as mucosas de 

animais e do Homem, existindo cerca de cerca de trinta e cinco por cento da população 

portadora (Bazzi et al., 2015; Mariutti et al., 2015). 

É considerado um dos agentes patogênicos mais comuns de causar intoxicação 

alimentar a nível mundial, devido a ser um microrganismo ubiquitário e também à sua 

capacidade de pré-formar enterotoxinas no alimento, responsáveis de causar doença ao 

Homem (Di Giannatale et al., e Fetsch et al., 2014; citado por Zhao et al., 2016). Estas 

enterotoxinas tornam-se particularmente preocupantes, uma vez que, não são destruídas 

pela ação do calor, sendo consideradas termorresistentes. Após a ingestão do alimento 

contaminado, os primeiros sintomas surgem passadas duas a seis horas, manifestando-se 

através de dores abdominias, náuseas e vómitos (Novais, 1998). Em casos extremos pode 

causar infeções graves como na pele e tecidos moles, choque tóxico, septicemia levando 

à morte (Zhao et al., 2016). 
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4.1. Staphylococcus aureus resistente à meticilina-MRSA 

 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA)  foi detetada pela primeira vez 

no Homem em 1960 (Loncaric et al., 2014) e é considerada uma bactéria patogénica 

multirresistente que provoca grandes danos na saúde humana e animal (Voss et al., 2005; 

citado por Monteiro et al., 2015) e a sua transmissão tem aumentado ao longo dos últimos 

anos (Parisi et al., 2016). Este microrganismo é característico dos meios hospitalares, 

apesar de já existirem casos associados a outras origens, como na área alimentar, 

tornando-se por isso uma grande preocupação, pois é resistente a diversos antibióticos β-

lactâmicos, podendo causar a morte, se não for tratada (Normanno et al., 2015).Este 

microrganismo possui a capacidade de resistência, pois apresenta na sua constituição o 

gene mecA, que por sua vez é responsável pela codificação da proteína de ligação à 

penicilina, formando uma camada de peptídeoglicano na parede celular, permitindo 

assim, que a bactéria não morra (Visciano et al., 2014). 

Nos últimos anos, este microrganismo tem preocupado cada vez mais a comunidade 

científica, uma vez que foi identificado no organismo de diversos animais com os quais 

o homem se relaciona de forma bastante próxima, como suínos, bovinos e cavalos (Parisi 

et al., 2016). Importante é ainda referir que já foram efetuados diversos estudos em 

diferentes produtos alimentares (carnes, peixe, leite e produtos lácteos) nos quais se 

conseguiu isolar este patogéno tão prejudicial ao ser humano (Caruso et al., 2016; Fischer 

et al., 2016). 

Assim, como acontece com a grande maioria das bactérias, existem pessoas que são 

mais sensíveis à contaminação. No caso da infeção por MRSA, o grupo de risco 

caracteriza-se de uma forma geral por indivíduos que possuem o sistema imunitário 

enfraquecido (Pedro, 2011). 

 Feridas abertas; 

 Queimaduras; 

 Doenças graves de pele; 

 Idosos; 

 Doenças crónicas (cancro); 

 Operado recentemente
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No relatório do ano 2015 da EFSA e ECDC estudou-se a incidência de doenças 

zoonóticas relativamente ao ano de 2013. Assim, além de terem sido descritos casos de 

deteção de Campylobacter, Escherichia coli, Salmonella Enteritidise e Salmonella 

Typhimurium, em diversos animais e alimentos, também se verificou a ocorrência de 

MRSA em suínos e alimentos provenientes deste animal.  

Como se pode verificar pela Tabela 6, a Bélgica, Países Baixos e Suíça detetaram uma 

percentagem bastante elevada deste microrganismo, sendo que nos Países Baixos a 

percentagem ronda quase os 100%.  

Já na Tabela 7, relativamente aos produtos provenientes de carne de suínos, tanto a 

Eslovénia como a Espanha constataram a presença de MRSA em carnes frescas. Além 

disso, a Espanha verificou ainda que algumas amostras de produtos cárneos estavam 

igualmente contaminadas com este microrganismo (EFSA e ECDC, 2015a).  

 

Tabela 6. Percentagem de MRSA em suínos, em matadouros da União Europeia 

Pais Descrição das amostras 
Número de 

amostras 

Percentagem de amostras 

contaminadas com MRSA 

Bélgica 
Matadouro, amostras 

nasais 
327 66,1% 

Holanda 
Porcos de engorda, 

amostras nasais, matadouro 
93 97,8% 

Suíça 
Porcos de engorda, 

amostras nasais, matadouro 
351 20,8% 

 

 

Tabela 7. Percentagem de MRSA em produtos alimentares provenientes de carne de suínos 

Pais 
Descrição da 

amostra 

Número de 

amostras 

Percentagem de amostras 

contaminadas com MRSA 

Eslovénia Carne fresca 102 17,0% 

Espanha 
Carne fresca 60 8,3% 

Produtos cárneos 71 8,5% 
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II. Objetivos  
 

 

Este estudo teve como principais objetivos: 

1. Detetar a presença da Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA) em lesões purulentas de leitões e suínos de 

engorda; 

2. Detetar a presença de Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA) na contaminação em amostras de carcaças de 

suínos de engorda; 

3.  Caracterização fenótipica e genótipica de Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA); 
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III. Material e métodos 
 

1. Amostras  

 

Para se efetuar este estudo foram recolhidas, de três matadouros (A, B, C), do norte e 

centro do país, amostras de leitões (n= 48) e suínos de engorda (n= 93), num total de 141 

amostras. Nos leitões foi colhida uma amostra por animal, totalizando 38 abcessos obtidos 

do matadouro A e 10 abcessos obtidos do matadouro C. Das instalações do matadouro B 

obteve-se 5 amostras de lesões purulentas de 5 suínos. Ainda deste matadouro, recolheu-

se de 44 carcaças rejeitadas por osteomielite duas amostras: conteúdo purulento da lesão 

e amostras da superfície da carcaça com o auxilio de zaragatoas.  

As amostras foram acondicionadas em tubos devidamente identificados e guardados 

a temperaturas de refrigeração, até serem enviados para o nosso laboratório. 

 

2. Isolamento de Staphylococcus aureus e MRSA 

 

De forma a isolar colónias puras de estafilococos, as amostras recolhidas foram 

semeadas em diferentes meios específicos para o crescimento deste microrganismo 

(Figura 10). 

Todos os meios utilizados para o estudo foram conjugados com água destilada e 

autoclavados a 121ºC durante 15 minutos. Seguidamente, foram plaqueados em placas de 

Petri no interior de uma câmara de fluxo laminar vertical. Relativamente ao meio de leite, 

este foi distribuído em crio tubos que foram posteriormente autoclavados ao longo de 10 

minutos a 121ºC. No caso do meio ORSAB, após ser autoclavado, é-lhe adicionado o 

antibiótico no interior da câmara de fluxo laminar vertical depois do arrefecimento do 

meio, ou seja, a uma temperatura suportada pela mão humana. 

Para o isolamento de Staphylococcus aureus foi necessário submergir as lesões 

purulentas em BHI (Brain Heart Infusion) líquido, utilizando para o efeito recipientes 

estéreis. Este meio é muito nutritivo e suplementado com 6,5% de NaCl permitindo uma 

pré-seleção de Staphylococcus spp. O pus das lesões foi retirado com o auxilio de um 

bisturi e uma pinça, ambos estéreis. Os recipientes foram colocados na estufa à 

temperatura de 37ºC durante 24h, simulando condições ótimas de crescimento. 
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Posteriormente, do meio de cada recipiente em que houve multiplicação de colónias 

semeou-se, por esgotamento em meios seletivos e diferenciais, nomeadamente, em MSA 

(Manitol Salt Agar) e em ORSAB (Oxacillin Resistance Screening Agar Base) 

suplementado com 2mg/ml de oxacilina, de forma a observar o crescimento de colónias 

resistentes a este antibiótico. Colocaram-se as placas na estufa à temperatura de 37ºC 

durante 24h.  

Ambos os meio utilizados para esta metodologia são seletivos, ou seja, permitem o 

crescimento de determinadas bactérias, assim como a distinção de diferentes espécies 

devido à mudança de cor dos meios.  

Colónias de estafilococos crescem apresentado uma coloração azul brilhante, 

permitindo fazer um screening rápido destas bactérias. Quando as bactérias serem 

fermentadoras de manitol, o meio apresenta uma coloração amarela e indica que as 

bactérias presentes são, possivelmente, Staphylococcus aureus (Figura 11). No caso de 

não serem fermentadoras de manitol o meio conservar-se cor-de-rosa e indica que as 

bactérias poderão ser Staphylococcus epidermidis ou outros estafilococos coagulase-

negativo (CNS). Esta distinção, através da coloração adquirida nas placas, deve-se à 

alteração de pH. 

Seguidamente, isolaram-se colónias de estafilococos, utilizando o método de estria 

em placas de BHI agar, com o auxílio de uma ansa. Fez-se isolamento em estria com o 

objetivo de obter uma colónia isolada. As placas foram colocadas na estufa à temperatura 

de 37ºC durante 24h. As colónias isoladas foram semeadas em quarto de placa recorrendo 

á técnica de esgotamento. As placas foram à estufa a uma temperatura de 37ºC ao longo 

de 24h.  

De forma a proceder aos testes bioquímicos (DNase, Gram e Catalase), semearam-se 

as amostras utilizando o meio BHI agar e através assim da técnica de esgotamento em 

quarto de placa com o auxílio de uma ansa estéril. 
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Figura 10. Esquema do processo de isolamento de Staphylococcus aureus e MRSA 

 

 

  

 

  

 

Figura 11. Crescimento de Staphylococcus aureus e MRSA em placa.1- Suspeita de 

Staphylococcus aureus; 2- Resultado negativo para Staphylococcus aureus; 3- Suspeita de 

MRSA 
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3. Testes bioquímicos 

3.1. Coloração de Gram 

 

O teste da coloração de Gram permite que se verifique através do microscópio ótico 

a capacidade de retenção, do cristal violeta de metilo, da camada de peptideoglicano, 

presente na parede celular, pois quanto mais espessa for essa camada maior é a retenção. 

Isto permite concluir que, se está na presença de uma bactéria Gram-positiva, a coloração 

que se observa ao microscópio é roxa. No entanto, se se visualizar uma cor rosa/vermelho, 

significa que o microrganismo possui uma fina camada de peptideoglicano, logo é Gram-

negativa (Salton e Kim, 1996). 

Esta técnica consiste em colocar-se a colónia isolada numa lâmina e adicionar-se 

violeta de metilo (corante), seguido do lugol (fixador). Neste ponto, tanto as bactérias 

Gram-positivas como Gram-negativas absorvem de forma idêntica ambos os reagentes, 

adquirindo uma coloração violeta devido à formação de um complexo cristal violeta-iodo, 

insolúvel. De seguida, adiciona-se álcool que vai dissolver a porção lipídica das 

membranas externas das bactérias Gram-negativas, fazendo com que o corante retido seja 

removido. Por outro lado, o solvente tem a capacidade de desidratar as paredes celulares 

das bactérias Gram-positivas o que provoca a contração dos poros do peptidoglicano, 

tornando-as impermeáveis ao complexo e consequentemente o corante mantem-se retido 

nas células. Para finalizar adiciona-se vermelho neutro e visualiza-se ao microscópio. 

 

3.2. Catalase 

 

A catalase é uma enzima intracelular, encontrada na maioria dos organismos que 

decompõem o peróxido de hidrogénio  (H2O2), obtendo-se água e oxigénio, provocando 

efervescência (Nicholls et al, 2012; citado por Jha et al., 2012). 

 

2 H2O2 → 2 H2O + O2. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidrog%C3%A9nio
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Para a realização deste teste, coloca-se a água oxigenada numa lâmina e adiciona-se, 

com o auxilio de uma ansa, a colónia isolada. Caso seja possível observar efervescência, 

significa que o é teste positivo à catalase, caso contrário o é teste negativo. 

 

3.3. Teste da DNase 

 

O teste da DNase tem como objetivo verificar se o microrganismo possui a capacidade 

de degradar o ácido desoxirribonucleico (ADN), que se encontra presente no meio, pela 

enzima extracelular, a desoxirribonuclease, presente nas paredes extracelulares das 

bactérias (Roberts e Greenwood, 2003). Torna-se importante referir que o teste da DNase 

está correlacionado positivamente em 98% com o teste da coagulase, permitindo 

diferenciar algumas espécies, entre elas Staphylococcus aureus e Staphylococcus 

epidermis ou de coagulase negativa (Nowakiewicz et al., 2016). 

Para a realização deste teste, semeia-se as colónias, em forma de botão, em meio de 

DNase. Seguidamente coloca-se na estufa a 37ºC durante 24 horas, após este tempo 

adiciona-se ácido clorídrico a 0,1N e verifica-se a se existe a formação de um halo 

transparente em volta da colónia, se isso ocorrer significa que a bactéria apresenta teste 

positivo à coagulase. 

Após conclusão dos testes bioquímicos as amostras foram guardadas em meio de leite, 

com auxílio de uma ansa, em crio-tubos devidamente identificados, a -20ºC. 

 

4. Caraterização molecular 

 

Após isolamento e identificação fenotípica das colónias isoladas procedeu-se a uma 

caracterização molecular de forma a confirmar a caracterização de cada colónia quanto 

ao género e à espécie. 

O processo de extração do ADN, dos isolados obtidos no crescimento em meio de 

ORSAB, foi baseado numa técnica que conjuga a temperatura e a atividade enzimática 

(Figura 12). Nos eppendorfs colocaram-se 45μL de água ultra pura estéril (água MiliQ), 

onde, de seguida, se colocou a colonia utilizando um fio reto devidamente esterilizado. 

Foram adicionados 5μL de lisostafina (1mg/ml), que tem como função lisar as paredes 

celulares do microrganismo Staphylococcus aureus, expondo o DNA. De seguida, os 

eppendorfs foram colocados em banho-maria a uma temperatura de 37ºC durante 10 min, 
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esta temperatura é ótima para a atuação da lisostafina. Adicionaram-se 45μL de água 

ultrapura estéril (água MiliQ), 150μL de Tris-HCl (0,1N com pH 8), que tem a função de 

estabilizar a reação e possui um detergente na sua composição que ajuda a separar os 

componentes, e, por fim, 5μL de proteinase K (2mg/ml), que tem o objetivo de degradar 

as proteinas. Colocaram-se os eppendorfs a uma temperatura de 60ºC ao longo de 10min, 

sendo esta a temperatura ótima para a atuação da proteinase K. Por fim, passou-se para 

uma temperatura de 100ºC durante 5min com a finalidade de destruir a enzima, 

estabilizando a reação de extração do DNA. Para guardar as amostras foi novamente 

utlizado o método de congelação (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

45µl de água esterilizada 

Com o auxílio de um fio 
reto, retira-se colónia e 

coloca-se no eppendorfs 
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microrganismo e expor o 
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Colocar os eppendorfs em 
banho-maria a 37ºC 
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5µl de proteinase K, que 
tem o objetivo de degradar 
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Coloca-se os tudos a 60ºC 
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e conserva-se no 
congelador

Figura 12. Processo de extração do ADN 
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4.1. PCR (Polymerase Chain Reaction) e eletroforese  

 

A reação em cadeia por ação da polimerase (PCR) é uma técnica standard de 

amplificação de DNA. Neste processo, as amostras de ADN são sujeitas a diversos ciclos, 

com diferentes temperaturas. No termociclador durante, aproximadamente uma hora e 

quarenta minutos, o ADN passa por trinta ciclos que consistem em pré-aquecimento a 

94°C durante 45s, a desnaturação a 94°C durante 20s, emparelhamento a 57°C durante 

15s e extensão a 70°C durante 15s. A amplificação é realizada durante 30 ciclos com um 

passo de extensão final a 72°C durante 2 min. 

O mix utilizado é composto por água, buffer MgCl2, DNTPs, multiplex de primers 

e TAQ polimerase (Tabela 8), após esta mistura, reparte-se em iguais quantidades para 

os diferentes eppendorfs e adiciona-se 1µl do ADN correspondente. 

 

 

Tabela 8.  Quantidades adicionadas a cada eppendorf para o teste de PCR. (F- forward e R-

reverse) 

H2O 32,7µl 

Buffer MgCl2 5µl 

DNTPs 5µl 

Multiplex de 

primers 

16SF 1µl 

16SR 1µl 

mecAF 1µl 

mecAR 1µl 

nucF 1µl 

nucR 1µl 

Taq polimerase 0,3µl 

DNA 1µl 

Total 50µl 
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Para a identificação de Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus resistente 

à meticilina recorre-se a um multiplex de primers específicos, que são 16S (886pb), 

específico para detetar a presença de ADN, mecA (527pb), com o qual sabe-se se o 

microrganismo é resistente à meticilina e o nuc (255pb) que é específico para 

Staphylococcus aureus. 

Em todas as reações efetuadas foi adicionado um controlo negativo, sem a adição 

de ADN, e um controlo positivo, em que se adicionou ADN de uma estirpe anteriormente 

confirmada, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, de forma a garantir resultados 

mais fiáveis. 

Após a obtenção dos produtos de PCR, com auxílio do termociclador Biometra 

T300, submeteram-se à eletroforese horizontal em gel de agarose. 

A eletroforese, utilizando gel de agarose, é uma técnica de separação dos 

fragmentos de ADN, de forma a se poder identificar os genes presentes. Este processo 

baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica através do gel, promovendo a migração 

do ADN, que possui carga negativa, para o polo positivo.  

A agarose é um polissacarídeo com capacidade de reter as moléculas durante a 

corrida de PCR, sendo que a sua capacidade de separação irá depender da sua 

concentração. Este é constituído por 100ml de solução tampão TBE, 1g de agarose e 5µl 

de RED safe que permite visualizar o ADN para possibilitar a visualização dos 

fragmentos no transiluminador UV da BIORAD, com auxílio do software IMAGELAB. 

 

4.2. Identificação de Staphylococcus aureus  resistente à 

meticilina pela técnica PCR 

 

Através da técnica de PCR pode-se identificar genotipicamente as amostras de ADN 

analisadas. Pela análise da Figura 13 pode-se verificar que na primeira situação 

simplesmente ocorre a saída de ADN. Já na segunda situação, nota-se que existem duas 

bandas, 16S e mecA, que indicam que existe ADN e que é de um microrganismo que não 

é Staphylococcus aureus, mas é resistente à meticilina. Relativamente à terceira coluna 

visualiza-se a presença de duas bandas, 16S e nuc, pelo que se conclui que se trata de um 

Staphylococcus aureus que não possui resistência à meticilina. Por último, o PCR indica 

a presença de três bandas, 16S, mecA e nuc, permitindo-nos dizer que se trata de um 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina. 
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Gene 1 2 3 4 

16S     

mecA     

nuc     

Figura 13. Identificação de Staphylococcus aureus resistente à meticilina após o teste do PCR. 

(Original) 
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IV. Resultados e discussão  
 

1. Caraterização fenotípica  

 

Após os resultados obtidos a partir do crescimento de colónias de Staphylococcus nos 

meios de ORSAB e MSA, identificou-se as amostras com o número, consoante a ordem 

de chegada ao laboratório e utilizando as siglas do meio em que se verificou crescimento. 

Ocorreu ainda uma identificação separada das amostras de osteomielites (P) e superfície 

de carcaça (M) dos suínos de engorda, “ORSAB P 48” e “ORSAB M 48”, respetivamente. 

A caracterização fenotípica das amostras estudadas foi realizada através do 

isolamento do microrganismo especifico utilizando os meios seletivos MSA e ORSAB, e 

posteriores análises bioquímicas: Gram, Catalase e DNase (Anexo 1 e Anexo 2). 

Realizado o teste de gram, verificava-se se as colónias adquiriam uma coloração roxa 

indicando que a camada de peptideoglicano é espessa, logo a capacidade de retenção do 

cristal violeta de metilo é maior.  

Feito o teste da catalase, identificava-se a capacidade de o microrganismo decompor 

o peróxido de hidrogénio  (H2O2), em água e oxigénio, verificando-se a ocorrência de 

efervescência. 

Através do teste da DNase, verificou-se se o microrganismo possuía coagulase 

positiva ou negativa, ou seja, se ocorria a degradação do ácido desoxirribonucleico 

(ADN), que se encontra presente no meio, pela enzima extracelular, a 

desoxirribonuclease, presente nas paredes extracelulares das bactérias. Uma vez que este 

teste possui uma correlação positiva de 98% com o teste da cogulase, pode-se concluir 

que as colónias que possuíam coagulase positiva em meio de MSA eram consideradas 

Staphylococcus aureus e em meio de ORSAB eram consideradas suspeitas de 

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. 

 

1.1. Leitões  

 

Através do estudo das 48 amostras de abcessos purulentos de leitões, obteve-se um 

total de 57 isolados, sendo que 30 foram provenientes do meio de ORSAB e 27 do meio 

de MSA (Figura 13).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidrog%C3%A9nio
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 Das 27 colónias isoladas do meio de MSA, em 24 verificou-se resultados positivos 

nos três testes bioquímicos, indicando que se tratava do microrganismo Staphylococcus 

aureus. Uma vez que de cada animal foi unicamente recolhida uma amostra, pode-se fazer 

uma correlação direta, ou seja, em 24 abcessos purulentos de leitões a bactéria 

Staphylococcus aureus estava presente, obtendo-se um valor de percentagem de 50% de 

abcessos contaminados com este microrganismo. 

Relativamente às 30 colónias isoladas do meio de ORSAB, somente 25 foram 

consideradas suspeitas de serem MRSA, assim foram conservadas para posteriormente 

fazer análise de PCR. 

 

Figura 14. Esquema dos resultados das amostras de abcessos purulentos de leitões. CNS- 

Coagulase negativa 

 

 

1.2. Amostras de suínos de engorda 

 

Com a análise das 44 amostras de osteomielites e 44 amostras de superfície de carcaça 

isolou-se 56 colónias, sendo que 21 eram provenientes do meio de ORSAB e 35 do meio 

de MSA (Figura 14). 
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Relativamente às 36 colónias isoladas a partir do meio de MSA identificou-se que se 

tratava da bactéria Staphylococcus aureus, pois os resultados aos testes de Catalase, 

DNase e Gram deram positivos. Verificou-se ainda que este microrganismo estava 

presente em 23 amostras provenientes da superfície da carcaça e 13 osteomielites.  

Uma vez que de cada animal foi retirada uma amostra de osteomielite e outra da 

superfície da carcaça, identificou-se que havia correspondência em 9 amostras positivas 

para a presença de Staphylococcus aureus, ou seja, este microrganismo estava presente 

nas duas amostras provenientes do mesmo animal. 

As 21 colónias isoladas do meio de ORSAB foram consideradas suspeitas de serem 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina, sendo conservadas para mais tarde se 

proceder à análise de PCR. 

 

Figura 15. Esquema dos resultados das amostras de suínos de engorda 
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2. Caraterização genótipica  

 

A caraterização genótipica tem como principal objetivo identificar a constituição 

genética de determinado microrganismo, ou seja, os genes que possui que lhe permitem 

adquirir determinadas caraterísticas.  

Para identificar Staphylococcus aureus resistente à meticilina, recorreu-se à técnica 

do PCR com a utilização de três genes específicos: nuc, 16S e mecA, sendo que o nuc é 

o gene específico para Staphylococcus aureus, 16S indica a presença de ADN e o gene 

mecA permite saber se o microrganismo possui resistência à meticilina. A figura 15, 

demonstra a análise de nove isolados de abcessos de leitões, suspeitos de serem MRSA. 

 

 

Figura 16. Resultado da análise PCR dos isolados de abcessos de leitões. CP- controlo positivo, 

CN- controlo negativo 

 

2.1. Amostras de abcessos purulentos de leitões  

 

Relativamente às 25 colónias isoladas suspeitas de serem MRSA, provou-se, a partir 

deste teste, que somente uma era uma espécie de Staphylococcus não aureus resistente à 

meticilina. Nos restantes 24 (96%) isolados identificou-se a presença de MRSA.   

Isto indica que cerca de 50% dos abcessos purulentos provenientes dos leitões, 

estavam contaminados com MRSA. Fazendo uma análise simultânea dos resultados da 

caracterização fenotípica e genótipica, pode-se verificar que cerca de 2,2% dos abcessos 

dos animais estavam contaminados somente com MRSA e em 14,6% dos abcessos 

estavam contaminados unicamente com Staphylococcus aureus, ou seja, não houve 

crescimento de MRSA. Também através da correlação com os testes de caraterização 
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fenotípica, identifica-se que cerca de 35,4% dos abcessos estavam contaminados 

igualmente com Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(Figura 16). 

 

 

Figura 17. Percentagem de abcessos contaminados com MRSA e Staphylococcus aureus  

 

2.2. Amostras de osteomielites e superfície de carcaça de 

suínos de engorda 

 

Das 21 colónias isoladas suspeitas de serem MRSA, cerca de 12 foram provenientes 

das amostras da superfície de carcaça e 9 das amostras de osteomielites.  

Através da análise genómica identificou-se a presença da Staphylococcus não aureus 

resistente à meticilina em maior número de amostras de osteomielites (13,6%) do que de 

músculo (6,8%), no entanto houve correlação num animal em que este microrganismo 

estava presente nas duas amostras (Figura 17). 

Relativamente a Staphylococcus aureus resistente à meticilina verificou-se uma igual 

percentagem de amostras de carcaça e osteomielites afetados (6,8%), contudo não se 

identificou correlação das amostras, ou seja, o animal contaminado com este 

microrganismo na carcaça, não estava contaminado na amostra de osteomielite e vice-

versa.  
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Já em cerca de 13,6% das amostras de carcaça somente se identificou a presença de 

Staphylococcus aures, o que pode indicar que este pode ser resistente a outro tipo de 

antibióticos. 

 

 

Figura 18. Comparação dos resultados da análise PCR das amostras de osteomielites e carcaça 

de suínos de engorda 

 

 

2.3. Comparação das amostras positivas de MRSA em 

leitões, osteomielites e superfície de carcaça 

 

A partir da análise do gráfico da figura 18, pode-se verificar que quase metade das 

amostras de abcessos de leitões deram resultado positivo à presença de MRSA (46,1%). 

Já relativamente às lesões de osteomielites e ao músculo o valor decresce para 5,8% para 

ambos os tipos de amostra. Estes resultados discrepantes podem ser explicados pelo facto 

de os leitões estarem mais sensíveis às infeções, pois o seu sistema imunitário não se 

encontra tão reforçado como o dos suínos adultos.  
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Figura 19. Percentagem (%) de amostras positivas para MRSA (Staphylococcus resistente à 

meticilina) no total das amostras de leitões, osteomielites e superfície de carcaça (141) 

 

Baekbo (2016) descreve que em 102 carcaças de suínos da Dinamarca, com amostras 

de abcessos e músculo, detetou a presença de Staphylococcus spp. e Staphylococcus 

aureus (Tabela 10). 

 

Tabela 9. Percentagem de Staphylococcus spp e Staphylococcus aureus em amostras de 

abcessos e músculo de suínos  

 Abcesso Músculo 

Staphylococcus spp. 17,6% 9,1% 

Staphylococus aureus 20,0% 5,0% 

 

Também Cleef (2014) refere que num estudo efetuado em 110 suínos, com amostras 

nasais, em 38% das mesmas detetou a presença de MRSA e em 9,0% verificou o 

crescimento de MSSA. Assim, uma vez que ocorre a presença deste microrganismo no 

organismo dos animais, quando as condições se tornam propícias o seu desenvolvimento 

torna-se mais fácil, provocando lesões como abcessos e osteomielites. 

Num estudo efetuado na Dinamarca, recolheram 46 amostras nasais de suínos onde 

se identificou a contaminação de 39% dos 99 isolados, por MRSA (Hasman et al., 2010). 

Já Ruzauskas (2013) descreveu, na lituânia, o primeiro relato da presença deste 

microrganismo (2,5%) em 160 amostras de suíno. Pellerin foi citado num estudo efetuado 

por Sandi (2015), pela deteção de Staphylococcus aureus em amostras de mastites de 

suínos.  

17,0%

2,1%

2,1%

Percentagem de amostras positivas para MRSA 
nas 141 amostras de leitões, osteomielites e 

superfície de carcaça

Abcessos purulentos de
leitões

Osteomielites de suínos
de engorda

Superfície de carcaça de
suínos de engorda
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Diversos autores identificaram a presença de MRSA e Staphylococcus aureus em 

diversos animais para consumo e animais domésticos. 

Rodríguez-Calleja (2006) identificou isolados de Staphylococcus aureus resistentes a 

diversos antibióticos como penicilina, tetraciclina, citromicina. 

Já em 39 amostras de tendões e amostras nasais de aves de capoeira, Nemati (2008) 

verificou que em 81 isolados de Staphylococcus aureus, 12,4% eram resistentes à 

meticilina. Também, num estudo realizado na Dinamarca, com 101 amostras nasais de 

Bovinos foram isolados 112 Staphylococcus aureus todos sensíveis à meticilina (Hasman 

et al., 2010)). Já em 2014, num estudo realizado em Portugal, com amostras nasais de 

Bezerros, relatou-se pela primeira vez a presença de MRSA, em 6 isolados de 247 

amostras destes animais (Couto et al., 2014).  

Pellerin identificou ainda, que lesões como dermatites, abcessos, artrites e septicemia, 

colhidas de peru, cavalos, cães e gatos, estavam contaminadas por Staphylococcus aureus 

(Pellerin, 2010; citado por Sandi et al., 2015) (Tabela 11).  

 

Tabela 10. Estudos efetuados para a deteção de presença de Staphylococcus aureus e MRSA, 

em animais de consumo e de companhia 

Animal Tipo de amostra Microrganismo 

identificado 

Autor 

Coelhos Amostra de 

carcaças 

Staphylococcus não 

aureus com resistência 

a diversos antibióticos 

(Rodríguez-Calleja et 

al., 2006) 

Aves de 

capoeira 

Amostras de 

tendões e nasais 

MRSA (Nemati et al., 2008) 

Bovinos Amostras nasais MRSA (Hasman et al., 2010) 

Bezerros Amostras nasais MRSA (Couto et al., 2014) 

Cavalo Dermatites e 

abcessos 

Staphylococcus aureus (Pellerin, 2010; citado 

por Sandi et al., 2015) 

Cães e 

gatos 

Dermatites Staphylococcus aureus (Pellerin, 2010; citado 

por Sandi et al., 2015) 

Peru Artrites e 

septicemia 

Staphylococcus aureus (Pellerin, 2010; citado 

por Sandi et al., 2015) 
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Como referido anteriormente, os microrganismos em estudo estão presentes em 

reservatórios e lesões de diversos animais de consumo e até de companhia. Este facto 

indica que é necessário ter um maior controlo e comunicação com a população de forma 

a evitar possíveis danos à saúde humana. Em simultâneo é necessário ter uma especial 

atenção às pessoas que trabalham na linha de abate num matadouro, pois pode ocorrer 

contaminação das mesmas. Num estudo efetuado por Castro (2015), a trabalhadores de 

matadouros posicionados na linha de abate, identificou Staphylococcus aureus em mãos 

(11,1%) e nariz (19,8%), relativamente a 324 amostras. No entanto, apesar de o Homem 

ser um dos reservatórios naturais deste microrganismo, no mesmo estudo também foi 

verificado que alguns possuíam resistência a antibióticos, como penicilina, tetraciclina, 

ciprofloxina e eritromicina. 

Relativamente à contaminação da carne de leitão e suíno, é importante que esta 

informação seja comunicada aos produtores de carne de suíno, pois através de alterações 

no maneio pode conseguir-se diminuir as perdas económicas, uma vez que a todos os 

animais em que estas lesões são detetadas são rejeitados de forma total, ou seja, a carcaça 

é eliminada por inteiro, trazendo prejuízo ao produtor.  

Também, através deste estudo pode-se entender que as condições de habitação dos 

animais não são as ideais, pois muitas das lesões podem dever-se ao facto de existirem 

muitos animais confinados ao mesmo espaço estimulando a ocorrência de confrontos que 

provoquem ferimentos e posteriormente a infeção. 
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V. Conclusão  
 

A suinicultura é um dos setores mais presente no nosso país, pois apresenta elevados 

valores de produção e também de consumo.  

Através deste estudo verificou-se que existem percentagens significativas de 

animais/carcaças que são rejeitadas por apresentarem lesões, como abcessos e 

osteomielites. Ao recorrer à análise molecular detetou-se que um grande número destas 

amostras estava contaminado por MRSA e por Staphylococcus aures, bactérias de grande 

importância, pois podem provocar a morte ao Homem. A presença destes microrganismos 

nos suínos traz repercussões negativas ao produtor, pois todos os animais que apresentem 

estas lesões são rejeitados na sua totalidade.  

Assim, com vista a melhorar a produção e minimizar as os riscos para a população, 

torna-se importante proceder a algumas alterações. Uma das possíveis alterações seria 

analisar de forma mais constante e oficial as condições de habitação e maneio animal. 

Este controlo é essencial pois os produtores tendem a não cumprir de forma exímia a 

legislação, colocando um grande número de suínos em espaços não adequados, levando 

a que os animais fiquem sob stresse e consequentemente ocorram confrontos, originando 

o aparecimento de feridas, resultando possíveis infeções por Staphylococcus aureus e 

MRSA. 

Outro ponto que deve ser analisado é que os colaboradores podem correr risco de 

saúde, uma vez que Staphylococcus aureus resistente à meticilina é um agente causador 

de toxinfeção alimentar no Homem, podendo provocar a morte. Assim, seria importante, 

identificar até que ponto os colaboradores do matadouro são contaminados aquando da 

presença destas lesões, pois através do corte pode ocorrer a conspurcação do trabalhador.  

Por fim, um ponto essencial que deve ser pensado e estudado é em que medida a 

administração constante e por vezes não controlada, de antibióticos cria novas resistências 

do microrganismo Staphylococcus aureus, tornando o seu controlo cada vez mais difícil, 

colocando o Homem em risco de vida através do consumo de alimentos contaminados, 

por este microrganismo. 
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X. Anexos 
 

Anexo 1 – Tabela dos resultados das amostras de leitões  

Amostra MSA Espécie bacteriana ORSAB Espécie bacteriana Tipo de amostra 

1LM1 - - - - Membro anterior esquerdo 

2LM1 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso cavidade abdominal 

3LM1 - - MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 

Abcesso cervical (musculatura cerv. 

esq) 

4LM1 - - MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso cavidade abdominal 

5LM1 - - - Não resistente nem aureus 
Abcesso cervical (musculatura cerv. 

esq) 

6LM1 MSSA Staphylococcus aureus - - Abcesso intercostal 

7LM1    - Lesão nas vértebras caudais 

8LM1 - - - - 
Abcesso na gordura suprarenal (Rim 

Dto) 
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9LM1 - - - - Lesão nas vértebras caudais 

10LM1 - - - - 
Abcesso muscular (musculatura 

sacroíliaca) 

11LM1 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 

Abcesso muscular (musculatura 

lombar) 

12LM1 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 

Abcesso cervical (musculatura cerv. 

dta) 

13LM1 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 

Abcesso cavidade abdominal 

(mesentério) 

14LM1 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso submandibular 

15LM1 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Umbigo 

16LM1 - - MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Esterno 

17MC MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcessos múltiplos 

18MC - - - - Abcesso nas vertebras caudais 

19MC MSSA Staphylococcus aureus - - Abcesso na medula 

20MC - - - - Abcessos múltiplos 
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21MC MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso pulmonar 

22MC - - mecA+ 
Staphylococcus spp. resistente à 

meticilina 
Abcesso submandibular 

23MC - - - - Abcesso cervical 

24MC - - - - Abcesso muscular 

25MC MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso muscular 

26MC CNS - - - Abcesso perivertebral 

27LM2 - - - - 
Abcesso cervical (musculatura cerv. 

esq) 

28LM2 - - - - 
Abcesso cavidade abdominal 

(mesentério) 

29LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Lesão nas vértebras caudais 

30LM2 MSSA Staphylococcus aureus - - Abcesso hepático 

31LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso pulmonar 

32LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso muscular (glúteos) 
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33LM2 MSSA Staphylococcus aureus - - 
Abcesso muscular (musculatura 

lombar) 

34LM2 CNS - - - 
Abcesso cervical (musculatura cerv. 

dta) 

35LM2 MSSA Staphylococcus aureus   Abcesso pulmonar 

36LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso submandibular 

37LM2 MSSA Staphylococcus aureus -  
Lesão purulenta membro anterior 

direito 

38LM2 - - - - 
Artrite purulenta membro posterior 

direito 

39LM2 - - - - 
Abcesso cervical (musculatura cerv. 

esq) 

40LM2 - - MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 

Abcesso cavidade abdominal 

(mesentério) 

41LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Lesão nas vértebras caudais 

42LM2 CNS - - - Abcesso hepático 

43LM2 - - MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso pulmonar 

44LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso muscular (glúteos) 
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45LM2 - - MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 

Abcesso muscular (musculatura 

lombar) 

46LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 

Abcesso cervical (musculatura cerv. 

dta) 

47LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso pulmonar 

48LM2 MSSA Staphylococcus aureus MRSA 
Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
Abcesso submandibular 

1OLPS 

 
- - - - Artitre purulenta 

2OLPS 

 
- - - - Abcesso 

3OLPS 

 
- - - - Abcesso 

4OLPS 

 
- - - - Abcesso 

5OLPS - - - - abcesso 
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Anexo 2- Tabela dos resultados das amostras de suíno 

Amostra MSA Espécie bacteriana ORSAB Espécie bacteriana  

1 PUS - - - - 

1 MÚSCULO - - - - 

2 PUS - - - - 

2 MÚSCULO - - - - 

3 PUS - - - - 

3 MÚSCULO - - - - 

4 PUS - - - - 

4 MÚSCULO - - - - 

5 PUS - - - - 

5 MÚSCULO - - - - 

6 PUS - - - - 

6MÚSCULO - - - - 

7 PUS - - - - 

7 MÚSCULO - - - - 

8 PUS - - - - 

8 MÚSCULO - - - - 

9 PUS - - - - 

9 MÚSCULO - - - - 

10 PUS - - - - 

10 MÚSCULO - - - - 

11 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

11 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

12 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

12 MÚSCULO -  - - 

13 PUS -  - - 
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13 MÚSCULO    - 

14 PUS -  - - 

14 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

15 PUS - - - - 

15 MÚSCULO - - - - 

16 PUS - - - - 

16 MÚSCULO - 
- 

mecA+ 
Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

17 PUS - - - - 

17 MÚSCULO - - - - 

18 PUS - - - - 

18 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

19 PUS - - - - 

19 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

20 PUS - - - - 

20 MÚSCULO - - - - 

21 PUS - - - - 

21 MÚSCULO - - - - 

22 PUS - 
- 

MRSA 
Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

22 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

23 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
MRSA 

Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

23 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

24 PUS - - - - 

24 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

25 PUS - - - - 
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25 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

26 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

26 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

27 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
MRSA 

Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

27 MÚSCULO - - - - 

28 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

28 MÚSCULO - - - - 

29 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

29 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

30 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

30 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

31 PUS - - - - 

31 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
 - 

32 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

32 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

33 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
mecA+ 

Staphylococcus spp. 

resistente à meticilina 

33 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
MRSA 

Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

34 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

34 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

35 PUS - - - - 
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35 MÚSCULO - - - - 

36 PUS - - - - 

36 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

37 PUS - - - - 

37 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

38 PUS  MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

38 MÚSCULO - - - - 

39 PUS - - - - 

39 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
MRSA 

Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

40 PUS - - - - 

40 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

41 PUS - - - - 

41 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

42 PUS MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

42 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

43 PUS - - - - 

43 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
MRSA 

Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina 

44 PUS - - - - 

44 MÚSCULO MSSA 
Staphylococcus 

aureus 
- - 

 


