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INTRODUÇÃO: 
 

Salmonella spp. é um dos principais patógenos envolvidos em surtos de 
doenças transmitidas por alimentos. A utilização de antimicrobianos para tratamento e 
controle das salmoneloses das aves, e como promotores de crescimento, é comum, 
mas pode resultar na seleção de bactérias resistentes. Esta resistência representa um 
risco para a saúde humana e animal devido à dificuldade terapêutica e à possibilidade 
de transmissão horizontal dos genes de resistência entre diferentes espécies 
bacterianas. Com base na relevância do tema, nosso estudo teve como objetivo buscar 
alternativas ao controle químico destes patógenos através do controle biológico com a 
utilização de bacteriófagos.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

Bacteriófagos, também chamados de fagos, são vírus bacterianos intracelulares 
obrigatórios, hospedeiro-específicos, que infectam somente procariotos. Foi isolado, 
caracterizado e sequenciado o genoma de um novo bacteriófago lítico, com potencial 
para controle biológico contra sorovares de Salmonella enterica. Uma vez confirmada 
a ausência de profago, utilizamos Salmonella Bredeney como bactéria hospedeira para 
o fago. Como fonte de isolamento, utilizou-se água residual proveniente de 
abatedouro de frangos de corte. A amostra foi incubada com a bactéria hospedeira e 
meio de cultura para enriquecimento (36 ± 1°C, 24 h.). Após centrifugação e filtração, 
foi pipetada em TSA com sobrecamada semi-sólida inoculada com a S. Bredeney 



 

hospedeira, incubada (36 ± 1°C, 24 h.) e verificada presença de halo de lise e 
características fenotípicas. Avaliou-se a ação lítica contra 12 sorovares de Salmonella 
enterica (Brandenburg, Anatum, Tennessee, Agona, Bredeney, Schwarzengrund, 
Infantis, Rissen, Lexington, Panama, Enteritidis e Typhimurium), descritos na Tabela 1. 
O fago lisou 7 dos 12 sorovares testados (Brandemburg, Bredeney, Infantis, Rissen, 
Panama, Enteritidis e Typhimurium), mesmo estes possuindo genes de virulência, 
multirresistência a antimicrobianos e/ou formando biofilmes. O sequenciamento 
partiu de alíquotas purificadas de DNA, as bibliotecas reunidas foram sequenciadas e 
emparelhadas (2x150nt) no equipamento MiSeq (Illumina®). Na montagem do 
genoma, foram utilizados os softwares Newbler e Velvet e as análises subsequentes 
nos softwares BLAST, PHAST, Virfam e Geneious. O sequenciamento identificou um 
novo bacteriófago, genoma circular DNA fita dupla, 54.894 pb e 446 ORFs identificadas 
(>100 pb), com somente 41 dessas ORFs gerando resultados no BLASTP, pertencente à 
ordem Caudovirales e à família Myoviridae Tipo 1 Grupo 7, até então não descrito. Foi 
denominado como Salmonella Phage UPF_BP2, com registro no GenBank sob o 
número KX826077, cuja nomenclatura refere-se à: Universidade de Passo Fundo (UPF), 
instituição de ensino onde realizou-se o isolamento; BP, abreviatura de Bacteriophage 
e o número 2, por tratar-se do segundo fago isolado e sequenciado por nosso grupo de 
pesquisa.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 

O isolamento deste novo bacteriófago, denominado Salmonella Phage 
UPF_BP2, com alta infectividade frente à sorovares de Salmonella enterica, pode ser 
uma alternativa ao uso de antimicrobianos, estabelecendo uma inovação para o 
controle de Salmonella enterica em alimentos, animais e meio ambiente.  
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ANEXOS: 
 
Tabela 1: Características das amostras de Salmonella enterica  utilizadas para avaliar a 

ação lítica do bacteriófago Salmonella Phage UPF_BP2. 

 
 
 
Gráfico 1: Resultados dos melhores hits no Blastp do fago UPF_BP2. 

 


