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Uso dos cartões FTA para o transporte de amostras de DNA de Salmonella spp. 

isoladas de produtos avícolas do Sul do Brasil

Use of FTA Cards for the Transport of DNA Samples of Salmonella spp. from Poultry Products 
from Southern Brazil

Martha Pulido-Landínez1,2, Vanessa Laviniki2, Roxana Sánchez-Ingunza3, Jean Guard3 

& Vladimir Pinheiro do Nascimento2

ABSTRACT

Background: The contamination of products with Salmonella is a major threat to the poultry industry because the possible 
transmission to humans and animals can produce a huge negative impact. The diversity of Salmonella enterica serotypes 
complicates the diagnostic systems and the transport of live cultures to the diagnostic labs may represent a biohazard. 
Current methods for serotyping using antibodies do not work well for many Salmonella serotypes and reagents are not 
often available. For these reasons, methods that assign serotype by the analysis of DNA are preferred. One step that is cur-
rently in development is streamlining methods for DNA submission to the laboratories for sequencing. For this purpose, 
we investigated fi lter papers commercially available (Flinders Technology Associates - FTA) to ship DNA samples. Filter 
papers are impregnated with a chemical formulation that lyses cells, immobilizes DNA, and protects it from degradation. 
The objective of this study was to assess the feasibility of the FTA cards for transporting Salmonella DNA samples in order 
to reduce biohazards and if they would yield enough DNA in quantity and quality for molecular analyses. 
Material, Methods & Results: In this study 156 samples of Salmonella enterica serotypes Enteritidis, Heidelberg, Hadar, 
Gallinarum, Typhimurium, Agona and Pullorum were isolated from poultry products and environments in southern Brazil. 
Samples were stored in the Avian Diagnostic and Research Center of the Federal University of Rio Grande do Sul. Fol-
lowing instructions for spotting cards with cell cultures at a density that visually matched a McFarland Turbidity Standard 
0,5; they were shipped to the Agriculture Research Service of the United States Department of Agriculture (USDA-ARS, 
Athens, GA-USA), using FTA cards. Upon the reception of the cards, safety testing was performed by transferring one 
disk from each sample into 10 mL of brain heart infusion (BHI) tubes and incubated at 37°C for 24 h. The BHI tube that 
showed turbidity after incubation was transferred to brilliant green (BG) agar and incubated at 37°C for 24 h to 48 h. If 
colonies were obtained in BG, biochemical analyses were performed by using the Enterotube method. Only one sample (S. 
Enteritidis) showed turbidity in BHI, but any bacterial growth was observed in the BG agar. The average DNA concentra-
tion, as measured by spectrophotometry, was 42,32 (± 9,84) ng/µL and the average 280/260 ratio was 1,9 (± 0,09). All the 
analyzed samples were negative for live cultures of Salmonella and the DNA obtained was suitable for molecular testing. 
Discussion: FTA cards can be used to transport DNA samples from pathogenic bacteria, reducing biohazards associated 
with shipping live cultures. The possibility of shipping DNA, in an economic and safe way, for testing samples at the 
laboratories facilitates the identifi cation of Salmonella enterica serotypes that are circulating in the environment of poultry. 
Turbidity in BHI tubes that did not result in colonies on agar media may be caused by the presence of other contaminants 
such as environmental saprophytic microorganisms that may occurred during the process of handling the cards. DNA 
samples of Salmonella enterica shipped from Brazil to the United States for this set of isolates did not show bacterial 
growth. Thus the FTA cards provided safe and effective inactivation of the pathogen, and the DNA obtained from the cards 
were adequate for downstream analyses.
Keywords: FTA cards, Salmonella enterica, biohazard, PCR. 
Descritores: cartões FTA, Salmonella enterica, risco biológico, PCR.
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INTRODUÇÃO

A contaminação dos produtos avícolas com 
bactérias do gênero Salmonella é uma grande ame-
aça para este setor, porque existe a possibilidade de 
transmitir doenças aos seres humanos e por perdas 
econômicas para a avicultura como queda de postura, 
mortalidade, diminuição do ganho de peso e, em alguns 
casos, o sacrifício do lote quando verifi cada a presença 
de S. Gallinarum ou S. Pullorum, medida esta adotada 
devido à legislação de cada país [1,6].

Os cartões FTA1 foram desenhados para o 
transporte de amostras de DNA ou RNA, para serem 
usadas posteriormente em testes de análises molecula-
res. Utilizam papel fi ltro impregnado com uma fórmula 
química, que produz lise das membranas celulares 
por desnaturação proteica. Os ácidos nucléicos são 
fi sicamente retidos nestes cartões e estabilizados para 
o armazenamento em temperatura ambiente. Além 
disso, a amostra fi ca protegida da presença de agentes 
inibidores, oxidação, danos por raios UV e de ataques 
bacterianos ou por fungos [4,12,21].

Diversos pesquisadores têm usado os cartões 
para o transporte de DNA ou RNA para coletar amos-
tras de doenças aviárias causadas por vírus (Bronquite 
Infecciosa, Gumboro, Marek e New Castle) e por 
bactérias como Salmonella e Mycoplasma [4,5,12-16].

Esta pesquisa visou estabelecer se o uso dos 
cartões FTA era viável para o transporte sem risco 
biológico de amostras de DNA de Salmonella, como 
também, se o DNA obtido tinha uma concentração e 
um grau de pureza adequada para a realização de testes 
moleculares e assim ser utilizado como uma ferramenta 
para futuras pesquisas e no diagnóstico molecular da 
salmonelose.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada no Centro de Diag-
nóstico e Pesquisa Aviaria (CDPA) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto 
Alegre, Brasil e na Egg Safety and Quality Research 
Unit, United States Department of Agriculture, Agri-
cultural Research Service (USDA-ARS-ESQRU) em 
Athens, GA, USA.

No CDPA realizou-se a recepção, coleta, arma-
zenamento e preparo para o transporte das amostras e 
no USDA-ARS-ESQRU foram realizados testes para 
estabelecer se as amostras presentes nos cartões foram 

inativadas ou não e se o DNA contido neles era viável 
para a realização de testes moleculares. 

Realizou-se uma amostragem de conveniên-
cia, coletando 156 amostras de Salmonella enterica 
ssp enterica, sorovares Enteritidis, Heidelberg, Ha-
dar, Gallinarum, Typhimurium, Agona e Pullorum 
provenientes de produtos avícolas e seu ambiente de 
estabelecimentos avícolas do sul do Brasil, estocadas 
no CDPA durante os anos de 1996 até 2011. 

A partir de um isolado estocado refrigerado ou 
congelado, cada amostra selecionada foi recuperada 
em 5 mL de caldo de infusão cérebro e coração estéril 
(BHI), e incubada a 37ºC por 24 h. A cultura crescida 
em BHI semeou-se em uma placa de Petri contendo 
ágar seletivo (XLD - XLT4) e incubou-se a 37ºC por 
24 h. Uma vez obtidas colônias compatíveis com Sal-
monella transferiu-se uma delas ao caldo BHI que foi 
incubado a 37ºC por 24 h.

Após, pipetou-se 115 µL de caldo BHI nos 
cartões FTA1 clássicos (Cat. No. WB12 0206) [21], 
que possuem quatro círculos para as amostras, tomando 
cuidado de não deixar espaços em branco entre cada 
ponto de aplicação, de forma que o caldo foi uniforme-
mente absorvido pelo papel fi ltro e, portanto, a amostra 
foi exposta melhor ao reagente impregnado na sua 
matriz. Cada cartão foi utilizado para o transporte de 
duas amostras, trabalhando em duplicata (Figura 1), 
depois cada um fi cou exposto no fl uxo à temperatura 
ambiente por 24 h para secagem. Cada amostra recebeu 
um número de identifi cação. 

Figura 1. Uso dos cartões FTA para armazenamento e transporte do DNA 
de amostras de Salmonella enterica sem risco biológico. Procedimento de 
colocação da amostra bacteriana nos cartões, pipetando 115 µL de caldo 
BHI, tomando cuidado de não deixar espaços em branco entre cada ponto 
de aplicação. Assim o caldo é uniformemente absorvido pelo papel fi ltro 
e a amostra fi ca mais bem exposta aos reagentes impregnados na matriz 
do cartão. Cada cartão foi utilizado para o transporte de duas amostras, 
cada uma em duplicata.
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Posteriormente os cartões foram embalados em 
plástico com fechamento hermético e usaram-se dois 
tipos de envelopes, um resistente à fl exão e outro im-
permeável, como descrito nas normas para embalagem, 
identifi cação e categorização de substâncias infecciosas 
ou amostra biológica, seguindo as indicações de biosse-
gurança estabelecidas no "Guia sobre a regulamentação 
relativa ao transporte de substâncias infecciosas" [2,22]. 
Entre estes envelopes foi colocada uma cópia da licença 
do Serviço de Inspeção de Saúde Animal dos Estados 
Unidos (United States Department of Agriculture, 
Animal and Plant Health Inspection Service; USDA- 
APHIS) para transporte de DNA de Salmonella enterica 
isolada de aves e seu ambiente. Esse material sem risco 
biológico foi enviado para a USDA-ARS-ESQRU. 

Na ESQRU realizou-se um teste de segurança dos 
cartões [20]. Usando um coletor de amostras Harris Uni-
Core2 obtiveram-se discos de 3 mm, utilizando como base 
um tapete de corte Harris3. O cartão foi colocado no fl uxo 
assegurando que a área a ser cortada estivesse em contato 
direto com o tapete de corte. Posteriormente, colocou-se a 
ponta do coletor na área a ser amostrada, pressionando o 
aparelho fi rmemente para baixo e cortando o papel fi ltro 
com a amostra fazendo movimentos circulares. Com o 
disco no dispositivo de corte, pressionava-se o ejetor para 
transferir a amostra a um tubo contendo 10 mL de caldo 
BHI, o qual era incubado a 37ºC por 24 h. Outros dois 
discos eram coletados para processos de PCR.

Para evitar a contaminação cruzada, o disposi-
tivo de corte foi limpo através da coleta de dois discos 
de papel fi ltro limpo, sem amostra inoculada, entre cada 
amostra.

Se algum caldo BHI apresenta-se turbidez, uma 
alçada era semeada em ágar verde brilhante (BG) e incu-
bada a 37ºC por 24 e 48 h. Se crescesse alguma colônia 
compatível com Salmonella se utilizava um método rápi-
do para a identifi cação de enterobacterias (Enterotubo4). 

Os discos coletados para PCR foram submetidos 
a testes de sequenciamento de DNA para a identifi cação 
de sorovares de Salmonella baseados em técnica previa-
mente descrita [11]. Para a determinação da concentração 
do DNA e seu grau de pureza foi usado o espectrofotôme-
tro NanoDrop ND-10005. Usou-se absorbância de 260 nm 
para obter a concentração de DNA em ng/µL e a relação 
de 260/280 como indicador de pureza.

Os resultados foram analisados com o PROG 
GLM do programa estatístico SAS (SAS Institute Inc), 
usando estatística indutiva para estimar os valores da 
média e desvio padrão e também foram determinados 
os intervalos de confi ança para a média da população 
analisada. A confi ança foi estabelecida em 95% com 
um alfa de 5%.

RESULTADOS

Foram avaliados 155 cartões FTA com 156 
amostras de Salmonella entérica, sorovares Enteritidis, 
Heidelberg, Hadar, Gallinarum, Typhimurium, Agona 
e Pullorum (Tabela 1). Em 99,35% das amostras não 
se observou turbidez no BHI. Uma amostra (contendo 
DNA de S. Enteritidis) turvou o caldo após 24 h de 
incubação a 37ºC, e foi então semeada em ágar BG. 
Após 24 e 48 h de incubação a 37ºC, não foi identifi -
cado crescimento bacteriano nessa amostra.

Sorovar N Turbidez em BHI Isolamento em ágar verde brilhante

S. Heidelberg 62 0 -

S. Enteritidis 54 1 Negativo

S. Hadar 14 0 -

S. Gallinarum 10 0 -

S. Typhimurium 8 0 -

S. Agona 4 0 -

S. Pullorum 3 0 -

Total 155 1 0

Tabela 1. Distribuição e resultados do teste de segurança para a avaliação da presença de Salmonella em cartões FTA. Avaliação de 156 amostras 
de Salmonella enterica, Subesp. enterica provenientes de produtos avícolas e seu ambiente de estabelecimentos avícolas do sul do Brasil, estocadas 
no CDPA durante os anos de 1996 até 2011.
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As concentrações de DNA após a amplifi cação 
mostraram uma media de 42,32 ng/µL com um valor 
mínimo de 9,61 e um máximo de 77,73 ng/µL. Os 
valores para a relação 260/280 tiveram uma média de 
1,9 com um mínimo de 1,66 e um máximo de 2,32. Os 

intervalos de confi ança para a média das variáveis 
analisadas estão descritos na Tabela 2. Todas as 
amostras foram usadas posteriormente com sucesso 
para a realização de testes de sequenciamento de 
DNA [11].  

Parâmetro Média
Desvio 

padrão

Valor 

mínimo

Valor 

máximo

Intervalo de confi ança para 

a média 
Concentração de 

DNA (ng/μL)
42,32 9,84 9,61 77,73 P(40,78<42,32<43,87)=0,95

Relação 260/280 1,90 0,09 1,66 2,32 P(1,88<1,90<1,91)=0,95

P < 0,05. 

Tabela 2. Estatística dedutiva mostrando media, desvio padrão e intervalos de confi ança para a média da concentração (ng/µL) e indicador de pureza 
(260/280) após amplifi cação de amostras de DNA de Salmonella transportadas em cartões FTA.

DISCUSSÃO

O gênero Salmonella pertence à família Entero-
bacteriaceae e a classifi cação reconhecida atualmente 
incluem duas espécies: Salmonella enterica (com seis 
subespécies) e Salmonella bongori. Em 2010, o Insti-
tuto Pasteur descreveu a existência de 2.610 sorovares 
classifi cados através do esquema White - Kauffmann 
- Le Minor usado para caracterizar os diferentes soroti-
pos do gênero com base em suas fórmulas antigênicas 
[7,8]. Assim, a grande diversidade de sorovares deste 
gênero, torna necessária a inovação nos sistemas de 
diagnóstico e na forma como são transportadas as 
amostras ao laboratório.

A salmonelose é uma das zoonoses mais com-
plexas em sua epidemiologia e controle, com padrões 
diferenciados de acordo com a região. Isto ocorre 
devido a diferenças nos hábitos alimentares, práticas 
de elaboração de alimentos, criação de animais e 
padrões de higiene e saneamento. O controle das sal-
moneloses representa um desafi o para a saúde pública, 
tendo em vista a emergência de novos sorovares e a re-
emergência de outros em determinadas áreas, tanto em 
países emergentes como industrializados [18]. Assim, 
seu diagnóstico específi co é de vital importância na 
formulação de programas de controle efetivos.

Na maioria dos países, o diagnóstico da salmo-
nelose é baseado em testes microbiológicos e soroló-
gicos que podem demorar dias até que se obtenha o 
resultado e, muitas vezes, podendo não chegar a uma 
identifi cação adequada do agente. Atualmente, sabe-se 

que a maioria dos surtos é causada por cepas específi cas 
e por esta razão, diversos estudos têm demonstrado a 
necessidade de utilizar técnicas moleculares com alto 
poder discriminativo para a investigação destes mi-
crorganismos [6,17]. Entretanto, o envio das bactérias 
vivas para realizar o diagnóstico torna-se difícil quando 
existe a probabilidade de que sejam transportadas em 
condições inadequadas e possam causar doenças em 
uma região ou país onde anteriormente esse micror-
ganismo não existia, impossibilitando muitas vezes a 
identifi cação exata do sorovar envolvido no surto. Com 
isso, para contribuir no controle de doenças, precisa-
se de um método de transporte adequado de amostras 
sem risco biológico.

Também é importante salientar que quando 
se trabalha com patógenos, seja no ensino, pesquisa, 
produção ou diagnóstico, existem riscos que podem 
contribuir à disseminação das doenças sendo necessária 
a identifi cação de métodos de transporte que reduzam 
a possibilidade de propagação de enfermidades.

No Brasil, o Ministério da Saúde através da 
portaria nº 472, regulamenta o transporte de substân-
cias infecciosas e amostras biológicas entre os Estados 
membros do MERCOSUL. Na portaria defi niu-se 
“uma substância infecciosa como aquela onde se sabe 
ou se suspeita que possa conter agentes patógenos, tais 
como, bactérias, vírus, rickettsias, parasitas e fungos”. 
Também se considera que o transporte inadequado de 
uma substância infecciosa tem o potencial de causar 
uma incapacidade permanente, perigo de vida ou cons-
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tituir uma enfermidade mortal para seres humanos ou 
animais, de forma que o transporte dessas substâncias 
pode representar um risco biológico que deve ser 
evitado [2,22].

Quando os testes realizados só utilizam os áci-
dos nucléicos dos micro-organismos (DNA ou RNA), 
os cartões FTA oferecem uma alternativa para o trans-
porte de amostras sem risco biológico [3,4,9,13,21]. 
Nesta pesquisa uma amostra turvou o caldo BHI, mas 
não foi observado crescimento em ágar BG após 24 e 
48 h de incubação. Uma vez que os cartões FTA não 
são materiais estéreis, a turbidez observada no BHI 
pode ter sido causada pela presença de algum conta-
minante externo. Assim, os microrganismos saprófi tos 
do ambiente podem entrar em contato com a amostra 
no momento da colocação no cartão e durante o tempo 
requerido para a secagem. Os resultados desta pesquisa 
demonstraram que os produtos químicos impregnados 
nos cartões inativaram as bactérias, pois nenhuma 
das 156 amostras apresentou cultivos positivos de 
Salmonella, situação que coincide com o relatado por 
vários pesquisadores para amostras de outros patóge-
nos [14-16].

Os cartões FTA também têm sido utilizados 
para a pesquisa do vírus da bronquite infecciosa (VBI), 
mediante coleta de líquido alantoide de ovos embrio-
nados contendo o vírus, o qual foi inativado ao entrar 
em contato com o material do cartão. A inativação foi 
comprovada a partir da incapacidade do microrganis-
mo de propagar-se em ovos embrionados de galinha. 
Contudo, a prova de reação da cadeia de polimerase em 
tempo real (RT-PCR) do gene S1 do VBI mostrou que 
o RNA viral manteve-se estável após o armazenamento 
de, no mínimo, 15 dias [14].

A viabilidade do uso de impressões de fígado 
nesses cartões para a coleta, inativação e análise mole-
cular de adenovírus de origem aviária foi avaliada em 
2007 [13]. Neste estudo, a inativação do adenovírus 
sorotipo 1 foi comprovada a partir da não formação de 
efeito citopático do vírus quando inoculado em cultivos 
primários de órgãos de aves livres de patógenos. O 
DNA viral estocado a temperatura de 20ºC  manteve-se 
viável por 198 dias.

No caso de bactérias, foram aplicadas amostras 
de Shigella fl exneri, Salmonella spp., S. Typhimurium 
e Listeria monocytogenes em cartões FTA, as quais 
foram viáveis para demonstrar a sua aplicabilidade 
em PCR como teste de detecção. Os pesquisadores 

concluíram que o uso dos cartões como método para 
o transporte de amostras de células bacterianas e pos-
terior realização da PCR foi rápida, altamente sensí-
vel e reduziu a interferência associada à presença de 
inibidores, situação comum quando se usam bactérias 
puras para testes moleculares [4,9].

Outro aspecto a ser considerado é o tempo que 
podem ser conservadas as amostras usando os cartões 
FTA. Diversos estudos têm usado amostras de RNA ou 
DNA colocadas nesses cartões depois de vários meses 
de armazenamento com resultados satisfatórios [12-
14]. Nesta pesquisa, o DNA de Salmonella foi usado 
com sucesso para análises moleculares depois de oito 
meses de estocagem. 

A avaliação da concentração de DNA mostrou 
uma média de 42,32 ng/µL, com valores variando de 
9,61 a 77,73 ng/µL. Em 99,36% das amostras (155/156) 
obtiveram-se concentrações de DNA acima de 20 ng/
µL, valor este considerado adequado para realizar o 
teste PCR de acordo com o protocolo aplicado [3,20]. 
Mesmo na amostra de menor concentração de DNA 
(9,61 ng/µL) foi possível a realização posterior do 
teste de PCR.

O método mais utilizado para determinar a pu-
reza do DNA é a análise espectrofotométrica, que ava-
lia se a amostra está contaminada com substâncias, tais 
como proteínas, fenol, agarose e RNA. Esse método se 
baseia no conceito de que a absorbância medida a 260 
nm é proporcional à concentração de ácidos nucleicos 
da amostra e de que, a absorbância medida a 280 nm é 
proporcional à quantidade de proteína e fenol presentes 
no material analisado. O grau de pureza é a relação 
das absorbâncias medidas (260/280). Normalmente 
o valor adequado desta relação deve estar entre 1,8 e 
2,0. Resultados inferiores a 1,8 são considerados como 
indicadores de amostras contaminadas com proteína 
e/ou fenol [19].

Os resultados deste estudo mostraram uma 
média de 1,9 para a relação 260/280 com valores na 
faixa entre 1,61 e 2,15. Em 18 amostras obtiveram-se 
dados inferiores a 1,8, das quais duas eram inferiores 
a 1,7. Em 24 amostras os valores foram maiores do 
que 2,0. A relação de 260/280 é considerada útil para 
a análise da pureza das amostras de ácidos nucleicos, 
mas tem que ser utilizada como um indicador da pre-
sença ou ausência de contaminantes a partir de DNA, 
de acordo com critérios específi cos determinados pela 
experiência do pesquisador no desenvolvimento deste 
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tipo de protocolo. As amostras no presente trabalho 
foram submetidas posteriormente ao teste de ribo-
tipifi cação de sequências intergênicas [11], onde o 
DNA de todas as amostras mostrou-se apto para a 
realização dessa prova.

Considerando que o Brasil é o maior exporta-
dor de carne de frango no mundo, existe uma grande 
preocupação no controle e erradicação da salmone-
lose, tornando-o um possível líder no diagnóstico 
desta doença entre os países que fazem parte do 
MERCOSUL. Assim, o uso dos cartões FTA possi-
bilita a recepção de amostras dos países membros 
que possam precisar deste serviço de diagnóstico.

Para a análise de sorotipifi cação de amos-
tras de Salmonella enterica em cartões FTA, foi 
determinado que o uso de 6,5 ± 0,5 log CFU/mL 
para Salmonella spp. (correspondente a 0,5 na es-
cala de McFarland), resultou na identifi cação com 
sucesso de sorotipos de Salmonella, assegurando a 
inocuidade da amostra [3]. Assim, os resultados do 
presente estudo mostraram que os cartões podem 
ser considerados ferramentas adequadas para o 
transporte de amostras de ácidos nucléicos. O uso 
com sucesso dos cartões FTA requer uma adequada 
manipulação antes, durante e depois da coleta para 
evitar possíveis contaminações, as quais podem 
difi cultar a obtenção de bons resultados nos testes 
moleculares. Necessita-se também seguir um pro-
tocolo adequado para a coleta da amostra, evitando 
usar quantidades excessivas dos líquidos (BHI) 
ou dos tecidos (recomenda-se nesses casos evitar 
a sobreposição de amostras) porque os produtos 
químicos contidos no papel fi ltro poderiam saturar-
se e com isso as amostras bacterianas ou virais não 
estariam totalmente inativadas, gerando assim um 
possível risco no transporte. Análises realizadas no 
ARS-USDA, não apresentados neste documento, 
indicam que a sobrecarga dos cartões com bactéria 
aumenta o potencial de obter células vivas (J. Guard, 
comunicação pessoal, 2011).

CONCLUSÕES

As amostras de DNA de Salmonella enterica 
do Brasil enviadas para analise nos Estados Unidos não 
apresentaram nenhum crescimento bacteriano. Assim, 
essas amostras não constituem risco biológico nenhum 
ao serem transportadas. Os cartões FTA oferecem um 
meio seguro e efetivo de inativação de bactérias, como 
por exemplo, Salmonella e conservam o DNA em óti-
mas condições para posterior análise. Conclui-se que 
amostras enviadas aos laboratórios, através destes car-
tões, são viáveis para a análise molecular sem oferecer 
risco de causar algum tipo de surto ou contaminação e 
sem comprometer o diagnóstico.
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