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Detecção de Salmonella enterica e Listeria monocytogenes em carcaças suínas 

na etapa de pré-resfriamento*

Salmonella enterica and Listeria monocytogenes Detection on Pre-chill Pig Carcasses

Caroline Pissetti1§, Gabriela Orosco Werlang1§, Luiza Leticia Biesus2, Jalusa Deon Kich2 

& Marisa Ribeiro de Itapema Cardoso1

ABSTRACT

Background: Salmonellosis is one of the most prevalent foodborne diseases worldwide. Although listeriosis has been quite 
less reported, it is considered a major public health hazard due to the severity of symptoms caused in humans. Previous 
studies demonstrated that the genus Listeria and Salmonella can be found infecting pigs in Brazil, however there are yet 
few reports about their isolation from carcasses after the slaughtering process. From this, the aims of this study were to 
investigate the presence of Salmonella enterica and Listeria monocytogenes on pre-chill pig carcasses and to evaluate the 
presence of fecal carriers at the lairage.
Materials, Methods & Results: Two sampling events were conducted in each of three slaughterhouses located in the state 
of Santa Catarina, Brazil. In each sampling event, pen feces from pigs belonging to three slaughter batches originated 
from different farms were collected. Thereafter, swabs were taken on the surface (loin, jowls, belly and ham) of 42 car-
casses belonging to the same pig batches sampled at the lairage. All samples were submitted to a protocol for isolation of 
S. enterica and L. monocytogenes. Moreover, coliforms were enumerated in the samples taken from the carcasses. From a 
total of 18 samples of pen feces, 83.3% (15/18) were positive for S. enterica. The genus Listeria was isolated from 66.7% 
(12/18) of pen feces samples, but only one isolate was confi rmed as L. monocytogenes. Among the 252 pre-chill carcasses 
sampled, S. enterica was isolated from 27.4% (69/252); and S. Typhimurium was the most frequent serovar identifi ed. On 
the other hand, L. monocytogenes was detected in 19.8% (50/252) of the carcasses. In slaughterhouse B, a signifi cantly 
higher frequency (P < 0.001) of L. monocytogenes isolation than in the other slaughterhouses was observed. S. enterica 
was signifi cantly more (P < 0.001) isolated than L. monocytogenes in the other two sampled slaughterhouses. The coliform 
mean counts found on carcass samples ranged from 1.25 x 100 to 8.25 x 104. In slaughterhouse A, the coliform mean was 
signifi cantly lower (P < 0.001) than the mean of coliforms determined in the other slaughterhouses.
Discussion: The signifi cantly higher frequency of L. monocytogenes isolation from carcasses sampled at the slaughter-
house B suggests that there were fl aws in its slaughter process. Nevertheless, the L. monocytogenes contamination on the 
carcasses may not have been originated from feces, since this Listeria specie was found in only one sample of pen feces. 
In spite of the fact that slaughterhouse A presented a signifi cantly lower mean of coliforms on the pre-chill carcasses, 
indicating that there was a better hygiene in the slaughtering process, the frequency of S. enterica on the carcasses was 
not different in comparison to those found in the other sampled slaughterhouses. This result may be related to the large 
number of fecal carriers detected at the lairage, which in turn may have led to an increase on the carcass contamination 
hazard throughout the slaughter line. In conclusion, S. enterica and L. monocytogenes can be isolated from pre-chill pig 
carcasses. Whereas the high number of Salmonella fecal carriers may have contributed to the frequency of contaminated 
carcasses, L. monocytogenes strains found on carcasses were probably not originated from feces.

Keywords: pig slaughter, fecal carrier, coliforms enumeration, Listeria, Salmonella.
Descritores: abate de suínos, portador fecal, enumeração de coliformes, Listeria, Salmonella.
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INTRODUÇÃO

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) 
estão entre as enfermidades de maior ocorrência mun-
dial. No Brasil, a subnotifi cação de casos difi culta a 
estimativa de prevalência, bem como a identifi cação 
dos agentes etiológicos e alimentos envolvidos nos 
surtos. Entretanto, dados disponíveis concordam 
com as estatísticas mundiais que apontam o gênero 
Salmonella como um dos agentes mais prevalentes em 
surtos [9,24,30].

A listeriose, apesar de menos prevalente, é con-
siderada relevante em virtude da gravidade dos sinto-
mas causados no grupo de risco formado por crianças, 
idosos e gestantes. Nos Estados Unidos, estima-se que 
Listeria monocytogenes seja, anualmente, a causa de 
mais de 1400 hospitalizações e 250 óbitos em indiví-
duos desse grupo [24]. Alimentos lácteos são os mais 
envolvidos em surtos, porém produtos cárneos também 
têm sido identifi cados como veiculadores da bactéria 
até o consumidor [12,13].

O Brasil ocupa o quarto lugar na produção 
mundial de carne suína [1], e a constante busca de 
qualidade e inocuidade de seus produtos constituem 
aspectos determinantes para a competitividade no 
mercado. Estudos anteriores relataram o isolamento de 
agentes causadores de DTA infectando suínos [25,28], 
porém existem ainda poucos levantamentos sobre sua 
presença em carcaças em matadouros-frigorífi cos bra-
sileiros [10,16]. A partir disso, o objetivo deste estudo 
foi investigar Salmonella enterica e L. monocytogenes 
em carcaças suínas na etapa de pré-resfriamento e 
avaliar a presença de portadores fecais dessas bactérias 
no pré-abate.

MATERIAIS E MÉTODOS

Delineamento experimental

O estudo foi conduzido em três matadouros-
frigorífi cos localizados no Estado de Santa Catarina, 
amostrados por conveniência, de acordo com os seguin-
tes critérios: contar com Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), pertencer a agroindústrias distintas, e concordar 
em participar do projeto. Dois ciclos de amostragens 
foram realizados em cada estabelecimento, acompa-
nhando um turno de atividade, período em que foram 
abatidos entre 1.500 e 2.000 suínos. Em cada ciclo, 
três lotes de abate provenientes de granjas distintas 
foram amostrados. De cada lote foram colhidas duas 

sub-amostras: a primeira de fezes depositadas no piso 
da pocilga de espera que alojava o lote de abate, a 
segunda da superfície de 14 carcaças, na etapa de pré-
resfriamento, pertencentes ao mesmo lote amostrado 
na pocilga de espera. O número de carcaças amostradas 
foi determinado, considerando que dados de ocorrên-
cia publicados anteriormente encontraram 24% de 
carcaças positivas para S. enterica [15]. O tamanho da 
amostra calculado foi sufi ciente para detectar ao menos 
uma carcaça positiva, em um intervalo de confi ança 
de 95% [33].

Colheita das amostras

Fezes de lote foram colhidas em pocilgas que 
alojavam os primeiros lotes de abate do dia. Para co-
lheita de amostra, o operador calçava, em ambos os pés, 
bota de plástico descartável e propé. A seguir, circulava 
em várias direções da pocilga de espera, cuidando para 
colocar em contato o propé com as fezes depositadas 
no piso. Após a colheita de amostra, os propés foram 
acondicionados em sacos estéreis com 40 mL água 
peptonada 0,1%, e a bota plástica descartada. Foram 
colhidas, no total, 18 amostras de fezes de lote.

Para a amostragem de superfície de carcaça 
na etapa de pré-resfriamento, de cada lote incluído 
no estudo foi colhida amostra da quinta carcaça na 
nória, sendo as demais treze carcaças amostradas em 
intervalos de 20 carcaças. A colheita de amostra foi 
realizada por meio de esponjas1 individuais estéreis, 
previamente umedecidas em 10 mL de água peptonada 
0,1% estéril. Esponjas foram friccionadas em quatro 
diferentes áreas de 100 cm2 (lombo, papada, barriga e 
pernil), delimitada por molde estéril, totalizando 400 
cm2 de área amostrada por carcaça, de acordo com a 
Circular nº 130/2007/CGPE/DIPOA [4]. A seguir, as 
quatro esponjas colhidas foram acondicionadas em 
um único saco plástico, constituindo a amostra que 
representava a carcaça, e transportada em caixa isotér-
mica ao Setor de Medicina Veterinária Preventiva da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Análises laboratoriais

As amostras de fezes foram misturadas por 
60 s em homogeneizador2. O mesmo procedimento foi 
realizado para os suabes de carcaças, após a adição 
de 40 mL de água peptonada tamponada (APT) 0,1% 
estéril. Imediatamente após serem homogeneizadas, 
as amostras foram submetidas às análises descritas 
a seguir.
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Para pesquisa de L. monocytogenes, foi seguida 
a Instrução Normativa nº 62 [3] com modifi cação do 
meio sólido de isolamento. Para controle de todos os 
procedimentos foi utilizada L. monocytogenes ATCC 
7644. Uma alíquota de 1 mL do homogeneizado de 
cada amostra foi adicionada em 9 mL de Caldo de 
Enriquecimento para Listeria (UVM)3, homogeneiza-
dos e incubados em banho-maria (30ºC, 24 h). Após, 
alíquotas de 0,1 mL foram transferidas para 9,9 mL 
de Caldo Fraser3 e incubadas em banho-maria (35 ± 
1ºC, 24/48 h). A seguir, alíquotas foram transferidas 
para o meio seletivo ágar Listeria segundo Ottaviani 
e Agosti (ALOA)4, o qual propicia a diferenciação de 
colônias típicas do gênero Listeria e de L. monocyto-
genes [22]. Após incubação (36 ± 1ºC, 48 h), colônias 
que apresentaram características de Listeria sp. (azul 
turquesa) e L. monocytogenes (azul turquesa com halo 
opaco) no ágar ALOA foram transferidas para ágar 
Triptona de Soja5 suplementado com 0,6% de extrato 
de levedura6 (TSA-YE) para posterior confi rmação por 
testes fenotípicos, conforme descrito [21].

O isolamento de S. enterica seguiu o protocolo 
descrito pela ISO 6579, o qual inclui etapas de pré-
enriquecimento em APT 1%, enriquecimento seletivo 
em caldos Tetrationato4 e Rappaport-Vassiliadis5 

e isolamento em meio sólido seletivo (ágar Verde 
Brilhante-Lactose-Sacarose5 e ágar Xilose-Lisina-
Desoxicolato5). Isolados com características compa-
tíveis com Salmonella foram confi rmados por provas 
bioquímicas [21], pela prova da aglutinação com soro 
polivalente somático7, e enviados para sorotipifi cação 
na Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

Para a enumeração de coliformes totais, as 
amostras colhidas na superfície das carcaças e homoge-

neizadas em 40 mL de APT 0,1% foram consideradas 
como 100 e submetidas á diluições seriadas até 10-5. 
Alíquotas de 1 mL de cada diluição foram pipetadas 
na superfície de placas de Petri estéreis, em duplicata. 
Após, foram adicionados aproximadamente 15 mL de 
ágar Vermelho Violeta Bile Lactose (VRBA)5 previa-
mente fundido. A contagem das colônias típicas (rosa 
intenso com precipitado da mesma cor ao redor da 
colônia) foi realizada após incubação (36 ± 1ºC, 48 
h). A média de colônias típicas foi multiplicada pelo 
inverso da diluição de contagem e o número de Unida-
des Formadoras de Colônia (UFC.cm-2) de coliformes 
totais foi calculado como descrito [27].

Análise estatística

As frequências de carcaças positivas para 
S. enterica e L. monocytogenes em cada matadouro-
frigorífi co foram comparados pelo teste qui-quadrado 
(χ2). As contagens de coliformes totais obtidas nas 
carcaças de cada matadouro-frigorífi co foram trans-
formadas em logaritmo (log

10
) e analisadas pelo teste 

de ANOVA. As médias obtidas foram comparadas pelo 
teste de Tukey-Kramer (múltiplas médias). Para análise 
foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 1.8, 
com nível de confi ança de 95%.

RESULTADO

Das 18 amostras de fezes colhidas nas pocilgas 
de espera de três matadouros-frigorífi cos de Santa 
Catarina, em 83,3% (15/18) houve isolamento de S. 
enterica. O gênero Listeria foi isolado em 66,7% 
(12/18) das amostras de fezes, sendo L. innocua a 
espécie mais frequente. Apenas uma amostra, colhida 
no matadouro-frigorífi co B, foi positiva para L. mo-
nocytogenes (Tabela 1).

Tabela 1. Frequência de isolamento de espécies do gênero Listeria a partir de amostras de fezes colhidas em 
pocilgas de espera de três matadouros-frigorífi cos de Santa Catarina no período de 2010-2011.

Matadouro-frigorífi co

A
(n = 6)

B
(n = 6)

C
(n = 6)

Listeria innocua 3 3 -

Listeria grayi 3 1 -

Listeria monocytogenes - 1 -

Listeria welshimeri - - 3

Negativo 2 1 3
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Do total de 252 carcaças, amostradas na eta-
pa de pré-resfriamento, em 27,4% (69/252) houve 
isolamento de S. enterica e em 19,8% (50/252) de 
L. monocytogenes (Tabela 2). Comparando as frequên-
cias de carcaças positivas nos matadouros-frigorífi cos 
amostrados, observou-se que o estabelecimento B 
apresentou uma frequência signifi cativamente maior 

(P < 0,001) de carcaças com isolamento de L. monocyto-
genes. Nos estabelecimentos A e C houve uma frequência 
signifi cativamente maior (P < 0,001) de isolamento de S. 
enterica em relação a L. monocytogenes. Em oito carca-
ças houve o isolamento concomitante de S. enterica e L. 
monocytogenes. Dessas carcaças, sete foram originadas 
do matadouro-frigorífi co B e uma do estabelecimento C.

Tabela 2. Frequência de isolamento de Salmonella enterica e Listeria monocytogenes em carcaças de três matadouros-
frigorífi cos (A, B, C) de Santa Catarina no período de 2010-2011.

Matadouro-frigorífi co
Positivos/Total (%)

Listeria monocytogenes Salmonella sp.

A 1/84 (1,2%) aA 23/84 (27,4%)aB*

B 46/84 (54,8%) bA 16/84 (19,0%)aA

C 3/84 (3,6%) aA 30/84 (35,7%)aB

Total 50/252 (19,8%) 69/252 (27,4%)
*Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferença signifi cativa (P < 0,05) nas frequências. Letras maiúsculas 
distintas nas linhas indicam diferença signifi cativa (P < 0,05) nas frequências.

Os isolados de S. enterica obtidos de fezes e 
carcaças foram classifi cados em 12 sorovares distin-
tos. Tanto nas fezes colhidas nas pocilgas de espera, 
quanto em carcaças, S. Typhimurium foi o sorovar 

mais frequente (Tabela 3). Em todos os matadouros-
frigorífi cos houve variabilidade nos sorovares iden-
tifi cados, porém observou-se a presença de sorovares 
comuns em fezes e carcaças.

Tabela 3. Frequência de isolamento de Salmonella sp. e sorovares encontrados em fezes e carcaças suínas em amostragens conduzidas em três matadouros-
frigorífi cos (A, B, C) de Santa Catarina no período de 2010-2011.

Matadouro-frigorífi co

(Amostragem)

Fezes Carcaças

Positivo/ Total Sorovar (n*)
Positivo/ 

Total
Sorovar (n)

A(1) 0/3 - 1/42 Panama (1)

A(2) 3/3 Infantis (3), Give (2), Derby (1) 22/42

Derby (23), Infantis (4),

Typhimurium (3), Mbandaka 

(1), Salmonella sp. (1)

B(1) 3/3
Typhimurium (2),

Give (1), Lexigton (1)
7/42

Typhimurium (7),

Salmonella sp. (1)

B(2) 3/3
Typhimurium (2),

Cerro (1), Corvallis (1), Panama (1)
9/42

Typhimurium (6), Infantis (2), 

Derby (1), Salmonella sp. (1)

C(1) 3/3
Typhimurium (1),

Salmonella sp. (2)
2/42 Typhimurium (1), Ohio (1)

C(2) 3/3
Typhimurium  (2), Anatum (2), 

London (1), Give (1), Derby (1)
28/42 Typhimurium (27), London (2)

*Número de isolados.
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Em todas as carcaças houve isolamento de co-
liformes totais, a contagem obtida variou de 1,25 x 100 

a 8,25 x 104 (Tabela 4). No matadouro-frigorífi co A, as 

médias de coliformes totais nas amostragens realizadas 
foram signifi cativamente menores (P < 0,001) do que 
nos demais estabelecimentos.

Tabela 4. Número médio de Unidades Formadoras de Colônia (UFC.cm-2) de coliformes totais em carcaças amostradas na etapa de pré-
resfriamento em três matadouros-frigorífi cos (A, B, C) de Santa Catarina no período de 2010-2011.

Matadouro-frigorífi co
(Amostragem)

Mínima Máxima Média 

UFC.cm-2 UFC.cm-2 UFC.cm-2 log
10

.cm-2

A(1) 2,25 x 100 3,43 x 102 5,74 x 101 1,75a*

A(2) 1,25x 100 3,19 x 102 5,27 x 101 1,71a

B(1) 1,25 x 102 3,66x 103 1,14 x 103 3,05b

B(2) 5 x 102 3,95 x 104 9,73 x 103 3,99b

C(1) 2 x 102 3,75 x 104 4,29 x 103 3,63b

C(2) 1,25 x 102 8,25 x 104 9,37 x 103 3,97b

*Letras minúsculas distintas nas colunas indicam diferença signifi cativa (P < 0,05) entre as médias.

DISCUSSÃO

No presente estudo constatou-se a presença 
de S. enterica e L. monocytogenes em carcaças suínas 
na etapa fi nal da linha de abate dos três matadouros-
frigorífi cos amostrados. Em termos de frequência, 
L. monocytogenes foi signifi cativamente menos encon-
trada do que S. enterica nos matadouros-frigorífi cos A 
e C. Nesses estabelecimentos, a frequência de carcaças 
positivas para L. monocytogenes foi similar a outros 
estudos, que relataram prevalências entre 0,6% a 4,1% 
em carcaças suínas no pré-resfriamento [12,13,19,36].
Ao contrário, no matadouro-frigorífi co B houve sig-
nifi cativamente (P < 0,001) mais carcaças positivas 
para L. monocytogenes (54,8%) do que nos demais 
estabelecimentos, sugerindo que havia falta de controle 
no processo de abate.

Os resultados obtidos indicam que a contami-
nação de carcaças por L. monocytogenes não teve ori-
gem fecal, pois apesar de 66,6% (12/18) das amostras 
de fezes no pré-abate serem positivas para o gênero 
Listeria, apenas em uma amostra houve identifi cação 
daquela espécie. Diversos estudos têm demonstrado 
que a contaminação de carcaças suínas por L. mo-
nocytogenes tem baixa relação com a presença da 
bactéria nas fezes dos animais abatidos, sendo seu iso-
lamento mais frequente a partir de tonsilas [13,19,36]. 
Por essa razão, a retirada da cabeça tem sido conside-
rada a etapa de maior risco para contaminação por essa 
bactéria no processo de abate [12,32]. Além disso, a 

capacidade de formação de biofi lme de L. monocyto-
genes propicia a sua sobrevivência e multiplicação em 
superfícies e aumenta sua resistência à ação de desin-
fetantes, tornando o ambiente do matadouro-frigorífi co 
uma fonte importante de contaminação cruzada de 
carcaças durante o processamento [5,32].

Em relação à presença de S. enterica nas 
carcaças, a frequência média encontrada (27,4%) foi 
próxima à prevalência relatada anteriormente na mes-
ma região [16]. Cada matadouro-frigorífi co apresentou 
um perfi l distinto de sorovares de Salmonella, porém, 
considerando todas as amostras analisadas, S. Typhi-
murium foi o mais encontrado seguido de S. Derby 
(Tabela 3). Esse resultado corresponde ao reportado 
em estudos similares [6,16,18,28], demonstrando que 
esses sorovares são os que mais frequentemente in-
fectam suínos. Em termos de saúde pública, a maioria 
dos surtos no Brasil tem sido causada por S. Enteritidis 
[30], porém S. Typhimurium é comprovadamente um 
sorovar patogênico para humanos, sendo capaz de 
causar quadros severos que resultam em hospitalização 
e óbito [17].

Em nosso estudo, houve variação na percen-
tagem de carcaças positivas de 2,4% (A1) até 66,6% 
(C2), entre matadouros-frigorífi cos e ciclos de amos-
tragem (Tabela 3). Frequências entre 9,6% e 14,1% de 
carcaças positivas para S. enterica foram descritas em 
estudos conduzidos na Dinamarca, Alemanha, França, 
Itália e Portugal [14,18,29,35]. Entretanto, média de 
35,9% de carcaças positivas no pré-resfriamento foi 
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encontrada em um matadouro-frigorífi co holandês, 
amostrado periodicamente durante quatro meses 
[34]. Esses dados demonstram que a prevalência de 
S. enterica em carcaças pode diferir entre regiões, 
matadouros-frigorífi cos e dias de abate.

A variabilidade na prevalência de S. enterica é 
infl uenciada tanto pela prevalência de portadores nos 
lotes que chegam ao matadouro, como pela capacidade 
do processo de abate de impedir a contaminação das 
carcaças. A frequência acima de 80% de isolamento do 
gênero Salmonella a partir de fezes de suínos, alojados 
nas pocilgas de espera dos matadouros-frigorífi cos 
amostrados, demonstra que havia elevada prevalência 
de portadores nos lotes, situação que também tem sido 
encontrada em outros estudos [6,16,26]. O suíno é con-
siderado a principal fonte de introdução de S. enterica 
no matadouro-frigorífi co [8,31]; além disso, a origem 
de cepas presentes em carcaças no pré-resfriamento 
tem sido identifi cada como sendo o ambiente pré-
abate [6,16], comprovando a contribuição do suíno 
portador na amplifi cação da contaminação durante o 
processamento.

Além do risco de uma carcaça positiva ser 
originada do abate de um portador, a contaminação 
cruzada a partir de equipamentos e de outras carcaças 
é responsável por uma parcela considerável dos iso-
lamentos de S. enterica no fi nal da linha de abate [6]. 
No presente estudo, as carcaças não foram amostradas 
durante o processamento, entretanto é possível supor 
que as etapas referidas como relevantes na literatura 
tenham contribuído para a contaminação observada. 
Estudos demonstram que a depilação é etapa crítica, 
pois possibilita a transferência cruzada de bactérias 
entre carcaças [6,9]. Apesar da fl ambagem, conduzida 
na etapa seguinte, reduzir signifi cativamente a carga 
bacteriana das carcaças [9], pode ocorrer a reconta-
minação pelo extravasamento de fezes durante a evis-
ceração. Na área limpa, por sua vez, não existe uma 
etapa que elimine os micro-organismos da superfície 
das carcaças, possibilitando que as mesmas cheguem 
positivas no pré-resfriamento.

A higiene do processo de abate tem sido moni-
torada por diversos indicadores como mesófi los totais, 
enterobactérias, coliformes totais e Escherichia coli 
[2,7]. No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento indica o monitoramento de Enterobac-
teriaceae e mesófi los totais em matadouros-frigorífi cos 
exportadores [4]. Estudo [11], comparando diferentes 

indicadores para avaliação da qualidade sanitária de 
carcaças suínas, demonstrou que a contagem média de 
E. coli era signifi cativamente maior em carcaças positi-
vas para S. enterica, e concluiu que este indicador seria 
o mais adequado para monitorar a presença de agentes 
zoonóticos entéricos em carcaça suína. Outros autores 
[23] sugeriram a enumeração de Enterobacteriaceae 
como indicador da presença do gênero Salmonella. En-
tretanto, em outro estudo não foi constatada correlação 
entre o aumento da média de Enterobacteriaceae com 
o número de carcaças positivas para S. enterica [20].

Em nosso estudo, foi adotada a enumeração de 
coliformes totais para avaliar as carcaças ao fi nal da 
linha de abate, por ser este um sub-grupo da família 
Enterobacteriaceae que inclui as bactérias fermenta-
doras lactose, como é o caso de Escherichia coli. Esse 
indicador é empregado para monitorar condições de hi-
giene de processo de fabricação ou de contaminação de 
alimentos pós-tratamento térmico [27]. Comparando os 
três estabelecimentos, o matadouro-frigorífi co A apre-
sentou média signifi cativamente menor de coliformes 
totais, o que indica que havia um processo com melho-
res condições de higiene e uma menor contaminação 
pós-fl ambagem. Estudo anterior [28] demonstrou que, 
em situações de alta prevalência de portadores de 
S. enterica, havia um decréscimo no número de car-
caças positivas em decorrência de medidas efi cazes 
adotadas no processo de abate, como a fl ambagem 
adequada e as boas práticas de evisceração. Porém, 
apenas a associação do processo adequado com o 
controle do número de portadores no pré-abate pro-
piciaria uma baixa prevalência de carcaças positivas 
no pré-resfriamento [28]. Os resultados do presente 
estudo reforçam essa hipótese, pois o melhor nível 
de indicadores de higiene no matadouro-frigorífi co A 
não se refl etiu em menor frequência de isolamento de 
S. enterica nas carcaças em relação aos demais estabe-
lecimentos. A partir disso, demonstra-se que medidas 
de controle necessitam ser instituídas também nas 
fases anteriores ao abate para garantir a inocuidade 
das carcaças suínas. 

CONCLUSÕES

Salmonella enterica e Listeria monocyto-
genes podem estar presentes, isoladamente ou de 
forma concomitante, em carcaças suínas na etapa de 
pré-resfriamento. A contaminação das carcaças por 
L. monocytogenes não parece ser de origem fecal, 
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pois essa espécie não foi identifi cada na maioria 
amostra de fezes. O isolamento de S. enterica não 
teve relação com a média do indicador de higiene 
de processo (coliformes totais), demonstrando que 
outros fatores, como o elevado número de portadores 
fecais detectados no pré-abate, devem ter contribuído 
para a presença de carcaças contaminadas na etapa 
de pré-resfriamento.
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