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PERCEPÇÃO DE CONSUMIDORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A 

PRODUÇÃO DE SUÍNOS E PESQUISA DE SALMONELLA sp. EM CARNE SUÍNA 

NO ESTADO DE GOIÁS 

 

RESUMO: Embora a carne suína seja uma das mais consumida mundialmente, no Brasil seu 

consumo ainda é baixo comparado a outros países e a outros tipos de carne. Entretanto, 

quando observamos os dados de consumo da carne suína por estado brasileiro, verifica-se que 

Goiás se destaca com uma média de consumo maior que a nacional e com potencial de 

aumento. Desta forma, é necessário primeiramente entender o perfil do consumidor e sua 

perspectiva sobre a carne suína. Devido o maior acesso à informação que o consumidor atual 

possui, uma multiplicidade de variáveis ou atributos presentes em um produto influenciam o 

processo decisório de compra e consumo, além disso, ele também pode ser influenciado por 

formadores de opinião como os profissionais da saúde. Os consumidores, ao comprarem o 

produto, estão mais preocupados com aspectos relacionados a sua saúde, a qualidade do 

produto em relação a presença de possíveis contaminantes e resíduos, e alguns se preocupam 

com a forma de produção e abate destes animais e seu bem-estar. No quesito qualidade uma 

grande preocupação é a qualidade microbiológica da carne, já que esta pode ser contaminada 

com diferentes tipos de patógenos, dentre eles a Salmonella sp.. Que é um importante 

transmissor doenças transmissíveis por alimentos (DTAs). A partir deste contexto, foram 

realizadas duas pesquisas tipo survey. A primeira com 361 pessoas do estado de Goiás. Por 

meio de questionário eletrônico com 38 perguntas, para conhecer além do perfil a percepção 

do consumidor no que se refere hábitos de consumo, saudabilidade, qualidade, sistema de 

produção, e bem-estar animal. A segunda foi realizada com 90 profissionais da área da saúde, 

com intuito de conhecer o ponto de vista sobre a carne suína e o que recomendam sobre ela 

para seus pacientes/clientes. Os profissionais responderam a 15 perguntas. Realizou-se 

também um estudo para verificar a presença de Salmonella sp. em carnes comercializadas 

pontos comerciais da cidade de Goiânia (GO). Foram coletadas 60 amostras de carne in natura 

(lombo e pernil) e 40 amostras de carne industrializada (linguiça e presunto) que foram 

processadas e analisadas. As amostras com presença de Salmonella sp. foram submetidas a 

uma análise de perfil de suscetibilidade a antimicrobianos, foram testadas 9 bases. Percebeu-

se que o perfil das pessoas que participaram da pesquisa é bem variado e que ainda existem a 

presença de mitos, dúvidas e conceitos errados em todos os aspectos abordados, havendo, 

portanto, necessidade de se trabalhar esses aspectos, podendo-se para isso elaborar planos 

educativos. Os resultados obtidos com os profissionais da área da saúde participantes, 

demonstraram que a desinformação entre os mesmos ainda existe, principalmente quanto o 

valor nutricional, a sanidade e higiene da carne suína. Desta forma, por ser um público 

formador de opinião, é imperativo que se desenvolvam ações de modo a levar mais 

informação sobre todo o processo produtivo da cadeia suinícola. Das amostras de carnes 

16,75% de pernil e 10% de lombo foram positivas para a presença de Salmonella sp. Dos 

isolados, 100% apresentaram resistência a algum dos antibióticos testados e 87,5% 

apresentaram multirresistência. 

 

Palavras-chave: consumo, influenciadores, mercado, suíno, survey 
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PERCEPTION OF CONSUMERS AND HEALTH PROFESSIONALS ABOUT SWINE 

PRODUCTION AND RESEARCH OF SALMONELLA sp. IN PORK IN THE STATE 

OF GOIÁS 

 

ABSTRACT: Although pork is one of the most consumed in the world, its consumption in 

Brazil is still low compared to other countries and other types of meat.However, when we 

look at pork consumption data by Brazilian state, it appears that Goiás stands out with an 

average consumption higher than the national one and with potential for increase. Thus, it is 

necessary to first understand the consumer's profile and his perspective on pork. Due to the 

greater access to information that the current consumer has, a multiplicity of variables or 

attributes present in a product influence the decision-making process of purchase and 

consumption, in addition, it can also be influenced by opinion makers such as health 

professionals. Consumers, when buying the product, are more concerned with aspects related 

to their health, the quality of the product in relation to the presence of possible contaminants 

and residues, and some are concerned with the way of production and slaughter of these 

animals and their well-being. In terms of quality, a major concern is the microbiological 

quality of the meat, since it can be contaminated with different types of pathogens, among 

them Salmonella sp.. Which is an important transmitter of foodborne diseases (DTAs). From 

this context, two surveys were carried out. The first with 361 people from the state of Goiás. 

By means of an electronic questionnaire with 38 questions, to know beyond the profile the 

consumer's perception regarding consumption habits, healthiness, quality, production system, 

and animal welfare. The second was carried out with 90 health professionals, in order to get to 

know the point of view about pork and what they recommend about it to their patients / 

clients. The professionals answered 15 questions. A study was also carried out to verify the 

presence of Salmonella sp. in meat sold in commercial points in the city of Goiânia (GO). 60 

samples of fresh meat (sirloin and ham) and 40 samples of industrialized meat (sausage and 

ham) were collected and processed and analyzed. Samples with the presence of Salmonella 

sp. underwent an antimicrobial susceptibility profile analysis, 9 bases were tested. It was 

noticed that the profile of the people who participated in the research is quite varied and that 

there are still the presence of myths, doubts and misconceptions in all aspects addressed, 

therefore, there is a need to work on these aspects, and it is possible to do so draw up 

educational plans. The results obtained with the participating health professionals 

demonstrated that the misinformation among them still exists, especially regarding the 

nutritional value, the health and hygiene of pork. Thus, as it is an opinion-forming public, it is 

imperative that actions are developed in order to bring more information about the entire 

production process of the pig chain. From meat samples 16.75% of shank and 10% of loin 

were positive for the presence of Salmonella sp. Of the isolates, 100% showed resistance to 

any of the tested antibiotics and 87.5% showed multidrug resistance. 

 

Key words: consumption, influencers, market, swine, survey 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. Estudo do comportamento do consumidor 

O estudo do comportamento do consumidor é um assunto interdisciplinar que 

envolve economia, psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, cultura, demografia e 

marketing
1,2

. Existem vários conceitos pré-definidos por diversos autores para o estudo do 

comportamento do consumidor, porém de uma forma geral esse estudo busca compreender a 

complexidade do pensamento, atitudes de seleção e escolha do consumidor e o grau de 

satisfação
3
. O comportamento do consumidor é a força motriz na formação de cadeias de 

produção atentas ao mercado
4
. 

Conhecer o comportamento do consumidor permite a identificação do perfil do 

cliente o que ele necessita o que é prioridade em suas escolhas, o que reconhece como valor 

agregado, o que está disposto a pagar por um diferencial, quais atributos de qualidade que deseja, 

a partir destas informações as empresas ou cadeias de produtos conseguem desenvolver novos 

produtos, realizar precificação, aperfeiçoar escolhas quanto aos canais de distribuição, conhecer 

dúvidas ainda precisam ser esclarecidas e ainda estabelecer políticas de promoção e 

publicidade
5,6

. 

O consumidor de uma forma geral sofre influências psicológicas, pessoais, sociais e 

culturais diante de suas escolhas que são complementares umas as outras
3
. A influência cultural 

diz respeito às crenças, valores e costumes aprendidos que servem para direcionar o 

comportamento de consumo dos membros de determinada sociedade, são adquiridos através da 

vida familiar e de outras instituições básicas, incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais 

e regiões geográficas
7
. A influência cultural é transmitida de geração para geração e acabam 

interferindo nos hábitos de consumo presentes e futuros
8
. 

 Os fatores sociais que influenciam as escolhas do consumidor são basicamente 

relacionados as classes sociais e renda, papéis e posições sociais individuais e familiares e 

convívio com grupos de referência como colegas de trabalho, religião, amigos
7
. Este fator é mais 

momentâneo e o consumidor baseia a suas escolhas de forma a comunicar seu papel e status na 

sociedade
2
.  

Os fatores pessoais estão relacionados com os momentos e as vivências pelas quais 

um indivíduo está passando, como idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condições 

econômicas, estilo de vida e personalidade, estes fatores modificam-se ao longo de suas vidas e 

acabam por interferir nos seus hábitos e nas suas decisões de consumo
7
. 
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 Os fatores psicológicos que interferem na decisão de compra envolvem itens como 

motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes, estes itens podem influenciar tanto de 

forma passageira como duradoura
9
. 

O comportamento do consumidor evolui constantemente ao longo do tempo, uma 

vez que os consumidores se adaptam a novas condições do ambiente social, tecnológico, 

econômico e cultural
10

. Atualmente, esse comportamento muda cada vez mais rápido 

principalmente pelo fato de o mercado estar constantemente evoluindo, a existência de uma 

enorme variedade de novos produtos lançados a todo o momento, a rapidez na transmissão das 

informações entre outros fatos externos que afetam as empresas
2
. Dessa forma, além da 

necessidade e vontade de consumir determinado produto, os consumidores estão cada vez mais 

buscando informações a respeito dos produtos, seja de forma mais superficial ou mais 

aprofundada através de leitura de literatura a respeito, informações a amigos, busca na internet 

para saber mais sobre o produto
11

. As principais fontes de informação procuradas pelo 

consumidor se dividem em quatro grupos: Pessoais (família, amigos, vizinhos, conhecidos); 

comerciais (propagandas, sites, vendedores, representantes, embalagens, mostruários); públicas 

(meios de comunicação de massa, organizações de classificação de consumo, profissionais 

década área específica) e experimentais (manuseio, exame, uso do produto)
12

. 

Desta forma, é evidente que pesquisas sobre o perfil e o comportamento do 

consumidor são vitais e devem ser constantes e permanentes
13

. 

 

1.2. Estudo do comportamento do consumidor de carne 

A alimentação exerce um papel central na vida dos consumidores, tanto pelo fato da 

manutenção da vida através dos nutrientes ingeridos como pelo prazer gerado, além de suas 

funções social e cultural. Considerando ainda a significância econômica da alimentação, já que 

uma parcela relevante da renda domiciliar é destinada para a compra de alimentos
13

. 

Entender as preferências alimentares dos indivíduos vai muito além de descobrir do 

que eles gostam ou desgostam, sendo necessário compreender os motivos que cercam essas 

preferências
14

. Quando a questão é o ato de comer, existem riscos e sentimentos complexos 

difíceis de serem interpretados, entre os quais estão as motivações, influências, hábitos, 

preferências e riscos percebidos, que se somam e se misturam, tornando os momentos da 

compra, preparo e consumo dos alimentos, atividades com diversos significados, além do 

objetivo básico de matar a fome
15

. 

Para compreender os consumidores de alimento várias perspectivas devem ser 

levadas em consideração, já que essas perspectivas possuem caráter ao mesmo tempo 
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independente e complementar
16

. A perspectiva econômica é composta principalmente pela 

relação entre a oferta e a demanda, o abastecimento, os preços dos alimentos e a renda das 

famílias; a perspectiva nutricional é focada nos constituintes dos alimentos, como valor 

nutricional indispensável à saúde e ao bem-estar do indivíduo, nas carências e nas relações entre 

dieta e doença e qualidade; a perspectiva social abrange as associações entre a alimentação e a 

organização social do trabalho, a diferenciação social do consumo, os ritmos e estilos de vida e 

por fim, a perspectiva cultural, que acomete os gostos, hábitos, tradições culinárias, 

representações, práticas, preferências, repulsões, ritos e tabus, considerando o aspecto simbólico 

da alimentação
16,17

. 

Nos últimos anos ocorreram várias mudanças nos hábitos alimentares da população 

em geral, essas mudanças se deram principalmente pelas mudanças em estilos de vida 

acarretadas pela industrialização e urbanização crescentes, pela intensificação do trabalho 

feminino, mudanças na configuração familiar, pela evolução das formas de distribuição dos 

alimentos e do marketing, foi observado um aumento de consumo de alimentos industrializados, 

da alimentação fora do domicílio e entregas por delivery, da preferência pelos supermercados 

para a compra dos alimentos, enfim, da busca pela praticidade e pela economia de tempo
14,18,19

. 

Em relação ao comportamento específico do consumidor de carne, conhecer as 

características que influenciam os consumidores no momento da compra é uma informação 

importante para a cadeia produtiva da carne
20

. Este fato auxilia os diferentes elos a criar e 

executar estratégias para adquirir a confiança e atender esses consumidores
21

. 

Existe uma tendência mundial de aumento de demanda por proteínas de origem 

animal, a qual se relacionaria com a melhoria das condições de renda em países em 

desenvolvimento, à ampliação da urbanização e ao crescimento populacional
14

.  No Brasil por 

muitos anos essa tendência foi notada visto que o aumento do consumo de carne reflete a 

necessidade em mostrar certa ascensão social, uma vez que a carne ainda continua sendo o 

alimento que mais demonstra a condição econômica para grande parte da população, e também 

por ser, talvez, o alimento que gera maior sensação de saciedade. Entretanto, este fato vem 

mudando a cada ano, já que se observou uma tendência por parte da população em diminuir o 

consumo de carne principalmente devido a elevação dos preços ano a ano
22,23

. 

No Brasil, assim como em outros países, o consumo de carne envolve uma alta 

complexidade presente tanto na organização social, como no âmbito das crenças, valores, 

necessidades e desejos que movem os indivíduos a adotarem certo padrão de consumo
14,16

. 

Hovenier
24

 definiu a qualidade da carne suína com quatro grupos principais de 

atributos ou valores, cada um com diferentes características sendo atributos organolépticos: cor, 
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perda por exsudação, marmoreio, odor, sabor, suculência, maciez e textura
25

; atributos 

tecnológicos: conteúdo de carne, capacidade de retenção de água, conteúdo de tecido conjuntivo, 

pH, capacidade de absorção de sal e teor de ácidos graxos saturados
25

; atributos nutricionais: 

conteúdo proteico, valor calórico, conteúdo de lipídios, vitaminas e minerais, teor de ácidos 

graxos saturados, conteúdo de colesterol, digestibilidade e valor biológico
25,26

; atributos 

higiênicos: carga bacteriológica, germes patogênicos, resíduos de drogas, de agentes anabólicos, 

de pesticidas e de metais pesados
24

. 

Zamberlan et al.
20

 observaram que o consumidor de carne mudou seus hábitos antes 

baseados principalmente no preço, passando a considerar atualmente, aspectos intrínsecos, ou 

seja, características físicas da carne, como cor, odor, textura, quantidade de gordura aparente. E 

também aspectos extrínsecos como marca, aparência do estabelecimento de compra, origem do 

produto no momento da compra
27,28

. Cabe ressaltar, que cada vez mais os consumidores de carne 

buscam qualidade nutricional e sanitária, e levam em consideração a questão ambiental, bem-

estar animal, sustentabilidade, subsistência rural, rastreabilidade
29

. No entanto, a importância 

desses atributos é fortemente influenciada por preferências regionais e individualmente por 

consumidor
30

. E as cadeias produtivas de carne devem se adequar às exigências dos 

consumidores modernos, visto que o mercado de carne tem mostrado um importante efeito de 

substituição, seja entre carnes de espécies diferentes, ou entre diferentes cortes de uma mesma 

espécie
31

. O que torna o mercado mais competitivo e justifica pesquisas e análises estruturadas 

para atender as demandas de forma mais eficaz e eficiente
32

. 

Apesar de o Brasil ser considerado um país em desenvolvimento, o consumo de 

carnes nacional registra patamares semelhantes àqueles observados nas nações mais ricas, ou 

seja, perto dos 90 kg por habitante por ano
33

. Até o ano de 2007, a carne bovina era a mais 

consumida no país, porém a partir desse ano a carne de frango ganhou espaço e ocupou o 

primeiro lugar, devido ao preço e à busca por uma alimentação mais saudável
34

. Em 2020, o 

consumo de carne bovina foi de 29,3kg/hab/ano, sendo 5% inferior ao consumo do anterior, o 

consumo desta carne que já vinha diminuindo atingiu o menor patamar de consumo dos últimos 

25 anos, especialistas acreditam que essa queda está relacionada à alta no preço da carne bovina 

e ao aumento do desemprego ocasionado pela crise sanitária de COVID-19
35

. Foi observada a 

substituição da carne bovina para a de frango, já que em 2019 o consumo de carne de frango foi 

de 42,8 Kg/habitante subindo para 45 kg/habitante em 2020
36

. Já o consumo de carne suína que 

havia atingido seu maior consumo em 2018 com 15,9kg/hab/ano, teve um bom crescimento no 

último ano e conseguiu atingir 16 kg/habitante
37

. 
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Devido as constantes variações dos consumidores de carne, o número de estudos 

acerca do comportamento do consumidor de carnes é crescente no país e isso deve se manter 

visto que sua importância para o sucesso do sistema agroindustrial da carne é cada vez melhor 

compreendida
38

.  

 

1.3. Consumo de Carne suína 

A carne suína é uma das mais produzidas e consumidas do mundo, o Brasil é quarto 

maior produtor e exportador de carne suína do mundo, com uma produção em 2019 de 

aproximadamente 4 milhões de toneladas e exportação de 750 mil toneladas
39

. 

Porém, o consumo no Brasil desta proteína ainda é baixo, quando comparada à carne 

bovina e à carne de frango
40

. A ingestão per capita de carne suína no Brasil, cresceu cerca de 

30% nos últimos dez anos, e chegou a 16 kg em 2020, porém ainda se mantém bastante inferior à 

média de outros países como a Sérvia com 52,1 kg e a China que chegou perto a 40 kg
39,40

. 

Aproximadamente 70% do consumo de carne suína no Brasil é na forma de produtos 

industrializados, como presunto e linguiça, que são mais caras e, consequentemente, menos 

competitivas quando comparadas com outras carnes
41

. 

As regiões brasileiras com maior consumo per capita de carne suína in natura são a 

região Sul, seguida pelas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste
42

. Na região Centro-

Oeste do Brasil, a carne suína ocupa a terceira posição na preferência dos consumidores, ficando 

atrás das carnes bovina, de frango
43

. As escolhas pelas proteínas mencionadas estão fortemente 

relacionadas à cultura local, já que a região é produtora de bovinos de corte
43,44

.  

O estado de Goiás tem uma importante representatividade no cenário nacional na 

produção de suínos ocupando a 8ª posição no ranking, sendo responsável por 4,3% da produção 

nacional, além disso, o estado conta com a alta produção da cidade de Rio Verde que possui o 2º 

maior rebanho de suínos do país
 39,45

. Segundo a Associação Goiana de Suinocultores (AGS), 

que realiza vários trabalhos de incentivo e marketing da carne suína, o consumo desta carne em 

Goiás cresceu muitos nos últimos anos e hoje chega a 20 kg per capita, ultrapassando a média 

nacional
46

. 

Alguns fatores contribuem e dificultam o aumento do consumo desta carne como cortes 

pouco práticos na perspectiva do cliente; apresentação inadequada nos pontos de venda, quase 

sempre associada à gordura; percepção de preço elevado e o preconceito com relação ao impacto 

sobre a saúde do consumidor
47,48

. O aumento no consumo de carne suína é um desafio para o 

setor suinícola nacional, dentre os entraves para seu crescimento, se deve à pouca informação da 

sociedade em relação aos aspectos de qualidade, e principalmente a persistência da imagem 
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negativa para a saúde levando a preconceitos, sendo a carne suína ainda reconhecida como um 

produto rico em gordura, e ligado a problemas sanitários, apesar dos avanços em genética e 

manejo
49,50

.  

O ponto inicial para aumento do consumo é conhecimento do comportamento do 

consumidor desta proteína, envolvendo as suas preferências, a sua percepção sobre diferentes 

aspectos como: saúde, qualidade, bem-estar animal, e até mesmo a forma de produção destes 

animais
 
principalmente para estabelecer critérios de controle de qualidade da granja até a mesa 

dos consumidores, além de ajudar na formulação de estratégias de marketing eficazes na gestão 

das empresas e nos elos da cadeia produtiva
48,51

. 

 

1.4. Qualidade nutricional da carne suína 

A preocupação com a qualidade dos alimentos ingeridos é crescente por parte dos 

consumidores, especialmente para os mais exigentes do mercado, atualmente parte da população 

está mais preocupada com a saúde e procura consumir alimentos ditos como saudáveis
52,53

. 

A carne suína foi vista por décadas como uma vilã a saúde humana, devido a 

lembrança dos suínos produzidos de forma extensiva em condições de pouca higiene, sem 

qualquer tipo de manejo e sanidade, consumindo resto da alimentação humana e gerando um 

animal tipo banha ou seja carne com alto teor de gorduras e colesterol, esse conceito  foi 

disseminado por gerações sem conhecimento adequado e embasamento científico da evolução da 

produção suína, e afirmações errôneas sobre a carne suína ainda são vistas atualmente como 

“Tem muita gordura, faz mal à saúde!”, “É remosa”
47,54

. 

Atualmente, a carne suína, é resultado da evolução da indústria alimentícia que 

juntamente com pesquisadores nos últimos anos vêm desenvolvendo intensos trabalhos de 

melhoria nas áreas de genética, nutrição, manejo e sanidade
54

. Os estudos de melhoramento 

genético e nutrição tiveram como principal objetivo reduzir o teor de gorduras e 

consequentemente calorias e colesterol da carne e a desenvolver mais massa muscular
47

. A carne 

suína apresentou grande evolução nos últimos 30 anos, anteriormente ao desenvolvimento 

genético, os animais apresentavam 40 a 45% de carne magra e espessuras de toucinho de 5 a 6 

centímetros, atualmente, o suíno moderno apresenta de 55 a 60% de carne magra na carcaça e 

apenas 1,0 a 1,5 centímetros de espessura de toucinho, e ocorreu diminuição da gordura em 35%, 

diminuição do colesterol em 15%, diminuição das calorias em 20%
54-56

.  

A carne suína é classificada como carne vermelha e apresenta composição variável, 

principalmente quanto ao conteúdo de gordura
25

. Esta variação pode ser de 2% a 50% em função 

de vários fatores, dentre eles: a idade, o sexo, a raça, o manejo e a dieta do animal, além de haver 
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diferença entre os cortes. Em relação à idade, animais mais jovens possuem maior quantidade de 

umidade e menor quantidade de gordura, proteínas e minerais do que os adultos
57,58

. Quanto ao 

sexo, os machos castrados têm maior acúmulo de gordura, em seguida vem as fêmeas, já os 

machos inteiros são menos predispostos ao acúmulo de gordura que as outras duas categorias
59

. 

A composição centesimal de diferentes cortes suínos pode ser observada (Tabela 1). 

 

TABELA 1 - Composição Centesimal de diferentes cortes suínos 

Nutriente 
Corte

1
 

Pernil Lombo Bisteca Costela 

Água (%) 67,1 67,7 67,7 61,2 

Proteína (%) 20,1 22,6 21,5 18,0 

Lipídios (%) 11,1 8,8 8,0 19,5 

Energia (kcal/100g) 186 176 164 256 

Colesterol (mg/100g) 59 55 56 69 
1 Corte cru, sem gordura, exceto para costela. 

Fonte: adaptado de TACO
60

. 

 

Como já comentado, nos últimos anos ocorreu uma redução considerável no teor de 

gordura, valor calórico e colesterol nos cortes suínos e esses valores variam entre os diferentes 

corte existentes
25

. O lombo, por exemplo, nos últimos 55 anos diminuiu seu teor de gordura em 

25% e em torno de 30% do valor calórico (Tabela 2).  

 

TABELA 2 - Evolução do teor de gordura, calorias e colesterol dos cortes lombo e pernil nos 

últimos 55 anos 

 
Lombo 

1963 1983 1990 2018 

Gordura (%) 34,8 13,7 8,1 3,1 

Calorias (kcal/100g)
1
 413 237 194 127 

1 Corte cru. 

Fonte: Adaptado de USDA
61

; Braganolo
62

; Hautrive
63

. 

 

Segundo Wyness et al.
64

 para a carne ser classificada com baixo teor de gordura ela 

deve apresentar entre 5% e 10% de lipídios, como observado a maioria dos cortes suínos estão 

nessa faixa (Tabela 1). Outra vantagem que o suíno apresenta é que a gordura corporal é dividida 

em 60% a 70% subcutânea, 20% a 35% intramuscular e 10% a 15% associada a órgãos
65

. Desta 

forma a gordura subcutânea pode ser retirada com facilidade antes do consumo caso desejada 

para se ter cartes ainda mais magros
66

. Além disso, os lipídios possuem importantes funções 

sensoriais na carne, por exemplo, a gordura intramuscular, proporciona maciez, sabor e 

suculência elevando a qualidade da carne suína
65,66

. 
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A qualidade das gorduras das carnes é medida pela composição química dos seus 

elementos básicos, os ácidos graxos. A quantidade de gordura depositada e a composição dos 

ácidos graxos são fortemente influenciadas pela composição da dieta animal, assim como em 

todas as carnes vermelhas a carne suína apresenta maior proporção de ácidos graxos 

monoinsaturados, seguido dos ácidos graxos saturados e com menor proporção ácidos graxos 

poli-insaturados (Tabela 3)
66,67

.  

 

TABELA 3 - Perfil de ácidos graxos da carne suína disponível por diferentes autores 

 USDA (2018)
1
 TACO (2011)

2
 

Ácidos Graxos Saturados 35,47 33,0 

Ácidos Graxos Monoinsaturados 45,42 39,0 

Ácidos Graxos Poli-insaturados 10,84 10,0 

Fonte: 1.USDA
61

; 2. TACO
60

. 

 

A importância de saber a composição da gordura encontrada na carne suína se dá 

pelo fato de entender como esses lipídios agem no organismo humano quando a carne é 

consumida, já que os ácidos graxos possuem comportamentos diferentes na corrente sanguínea e 

se relacionam com os níveis de colesterol sanguíneos
42,68

. Os ácidos graxos saturados aumentam 

o nível de colesterol dito como “ruim” no sangue, ou seja, elevam os níveis de lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL-colesterol), por reduzirem a atividade do receptor LDL-colesterol, 

enquanto os poli-insaturados se opõem a tal inconveniente, reduzindo os níveis séricos de LDL-

colesterol e triglicerídeos. Já os monoinsaturados não influenciam nos níveis de colesterol
65,69-70

. 

Oh et al.
71

 analisando as associações de gordura dietética e tipos específicos de gordura com 

risco de doença cardíaca coronária observaram que a ingestão de gordura poli-insaturada foi 

inversamente associada ao risco de doença cardíaca coronária. Dessa forma, o que define a 

melhor ou pior qualidade de um alimento em sua relação com o colesterol é a relação poli-

insaturados/saturados
72

. Quanto maior essa relação, mais aconselhável será o seu consumo. A 

carne suína apresenta uma relação mediana e não muito diferente da carne de frango, porém 

melhor que a carne bovina e ovina
73

. 

O colesterol é um lipídio que desempenha funções importantes no organismo 

humano
62

, e a maior parte do colesterol do organismo humano, aproximadamente 70%, é 

proveniente da síntese biológica (colesterol endógeno), e apenas 30% é fornecido pela dieta 

(colesterol exógeno) que é encontrado apenas em alimentos de origem animal
74,75

.  Visto que 

atualmente, a carne suína é resultado da evolução tecnológica da indústria alimentícia, ela pode 
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ser considerada uma excelente fonte de proteína apresentando reduzido teor de gorduras, e 

consequentemente de calorias e colesterol
55

. Além disso, o teor de colesterol da carne suína 

quando comparado com outras carnes como bovina e frango possuem níveis parecidos ou até 

menores (Tabela 4). Evidentemente que os cortes que privilegiam a camada adiposa do animal, 

como o toucinho, por exemplo, permanecem com maior teor de gordura e colesterol que a carne 

bovina, o que deve ser evitado é o consumo diário
62

. 

Desta maneira, o fato de os consumidores muitas vezes apontarem como motivo do 

baixo consumo da carne suína a possível hipercolesterolemia e consequentemente a doenças 

cardiovasculares é invalidado, visto que os fatores de risco para estas doenças podem estar 

relacionados à idade, tendência genética, sedentarismo, fumo, obesidade, diabete, pressão alta e 

altos níveis de colesterol total e LDL e baixos níveis de HDL
72,75,76

. Portanto, a ingestão de carne 

suína não deve ser considerada isoladamente, já que é a associação de um ou mais desses fatores 

que pode ser prejudicial à saúde humana
65,76,77

. Além disso, não se deve generalizar que a carne 

suína é mais gordurosa que outros tipos de carne, o certo é escolher os cortes com menores 

teores de gordura
78

. 

 

TABELA 4 – Teor de colesterol em diferentes cortes de carne suína, de frango e bovina cruas 

 Colesterol (mg/100g) 

Bisteca suína 56 

Costela suína 69 

Lombo suíno 55 

Pernil suíno 59 

Toucinho 73 

Coxa de frango (Com pele) 97 

Peito de frango 80 

Sobrecoxa de frango (Com pele) 88 

Contra Filé Bovino 74 

Costela Bovino 84 

Miolo da Alcatra Bovino 60 

Fonte: Adaptado de TACO
60

. 

 

A concentração de proteína na carne suína é alta, além disso, possui alta qualidade e 

alto valor biológico
78,79

. Proteínas de alto valor biológico são aquelas que apresentam uma 

proporção adequada de aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o organismo humano não 

consegue sintetizar e precisam estar presente na dieta
78,80

. Desta forma, visto que a proteína não é 

armazenada no organismo, não é apenas o teor proteico que importa, mas sim a capacidade que a 

proteína tem em manter um balanço proteico adequado, manter o equilíbrio nitrogenado e 

promover o crescimento
78

. 
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 Assim, quando comparado o perfil de aminoácidos de cortes suínos com cortes de 

frango, por exemplo, observa-se que a carne suína apresenta maior concentração em todos os 

aminoácidos e especialmente dos aminoácidos essenciais: triptofano, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, fenilalanina, valina e histidina
58,78

. Quando comparada à carne bovina, a carne suína 

também apresenta superioridade em alguns aminoácidos essenciais importantes como triptofano, 

lisina, valina e histidina (Tabela 5)
58,78

.  

 

TABELA 5 - Teor de aminoácidos (mg) em 100g de pernil e lombo suínos, coxa de frango e 

carcaça bovina cozidos 

 
Pernil Suíno 

(100 g) 

Lombo Suíno 

(100 g) 

Coxa de frango 

(100 g) 

Contra Filé 

bovino 

(100 g) 

Proteína Bruta (g) 17,45 19,84 16,52 19,32 

Triptofano (mg)* 208 244 167 136 

Treonina (mg) 776 891 735 824 

Isoleucina (mg)* 787 910 731 938 

Leucina (mg)* 1,376 1,572 1,318 1,641 

Lisina (mg)* 1,550 1,766 1,448 1,743 

Metionina (mg)* 444 514 438 537 

Cistina (mg) 216 248 183 266 

Fenilalanina (mg)* 689 785 682 815 

Tirosina (mg) 583 676 579 657 

Valina (mg)* 931 1,064 764 1,023 

Arginina (mg) 1,120 1,245 1,157 1,334 

Histidina (mg)* 659 770 465 658 

Alanina (mg) 1,032 1,158 1,015 1,254 

Ácido aspártico (mg) 1,584 1,814 1,554 1,879 

Ácido Glutâmico (mg) 2.636 3,044 2,571 3,096 

Glicina (mg) 992 1,019 1,005 1,256 

Prolina (mg) 790 838 773 983 

Serina (mg) 720 815 675 812 
*Aminoácidos essenciais para o homem. 

Fonte: Adaptado de USDA
61

. 

 

Falando especificamente do perfil de aminoácidos da carne suína, as altas 

concentrações de valina, leucina e isoleucina conferem a essa carne um importante papel na 

recuperação tecidual no pós-exercício, pelo excelente balanço proteico exercido
78

. Além disso, 

esses aminoácidos especificadamente quando utilizados em programas para perda de peso pode 

proporcionar resultados favoráveis em relação às modificações da composição corporal e 

homeostase da glicose
81

. Essas características de quantidade e valor biológico das proteínas da 

carne suína conferem a essa carne um excelente poder de elevar a massa muscular quando 

associada a exercícios físicos, e podem ser excelente alternativa de fonte proteica em dietas de 
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praticantes de exercícios físicos, já que culturalmente essas pessoas costumam focar suas dietas 

em consumo de ovos e carne de frango
78

. 

O triptofano, que também está presente em altas concentrações nesta carne, é 

considerado um aminoácido sacietógeno e tem papel no metabolismo energético, pois é 

precursor da niacina
81

. As concentrações elevadas de lisina e metionina conferem a essa carne 

um importante papel no catabolismo, já que estes aminoácidos são substratos para a síntese de 

carnitina, transportador lipídico para o interior mitocondrial
58,82

. Outro fator importante são os 

altos níveis de cistina, glutamina e glicina substratos para a síntese de glutationa, reconhecido 

antioxidante celular
58,83

. Além disso, a carne suína apresenta concentrações consideráveis dos 

aminoácidos glicina, metionina e arginina, favorecendo a síntese de creatina, a qual tem 

importante papel no metabolismo energético
78

.  

A carne suína também é uma importante fonte de vitaminas principalmente as do 

complexo B (Tabela 6). Entre as diversas fontes de proteína animal existentes a carne suína é 

uma opção interessante no que diz respeito à fonte de tiamina (B1), uma vitamina que participa 

de forma essencial no metabolismo dos carboidratos, da proteína e da gordura
58,84

. Além disso, a 

carne suína é também uma fonte da vitamina B2 (riboflavina), que tem um importante papel na 

liberação de energia dos alimentos e é encontrada em boas proporções apenas na carne suína e 

no leite
58,84

. A carne suína também é extremamente rica em Niacina (B3), que está diretamente 

ligada à saúde cardiovascular, além disso, ajuda no alívio do estresse, na regulação metabólica e 

pode facilitar a digestão, é uma vitamina importante para a função normal de várias enzimas do 

organismo e está envolvida no metabolismo dos açúcares e ácidos graxos
58,84

. Outra vitamina 

que está presente na carne suína é a vitamina piridoxina (B6), que é importante para a função 

normal de enzimas e coenzimas necessárias para metabolizar proteínas, carboidratos e gorduras, 

tem papel fundamental na regulação do metabolismo do glicogênio
58,84

. Além disso, a carne 

suína é fonte de vitamina B12, ajuda a sintetizar hemácias e a metabolizar carboidratos e 

gorduras
58,84

. 

É importante salientar que parte das vitaminas do complexo B são perdidas durante o 

cozimento da carne, com a proporção dependendo da temperatura de preparação, mas em geral a 

retenção é maior do que 50%
85

. Porém mesmo com essa perda de vitaminas o consumo de carne 

suína pode contribuir significativamente para atingir a recomendação da maioria das vitaminas, 

visto sua boa quantidade. 
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TABELA 6 – Teor de vitaminas em diferentes cortes de carne suína 

Nutriente 
Corte

1
 

Pernil Lombo Bisteca Costela 

Vitamina B1(mg/100g) 0,884 0,875 0,510 0,998 

Vitamina B2 (mg/100g) 0,314 0,228 0,198 0,342 

Niacina (mg/100g) 4,275 5,338 6,934 6,684 

Vitamina B6 (mg/100g) 0,415 0,500 0,742 0,777 

Vitamina B12 (µg/100g) 0,84 0,71 0,50 0,51 

Fonte: Adaptado de USDA
61

. 

 

A carne suína é uma importante fonte de minerais e pode contribuir para suprir as 

exigências diárias de cada nutriente (Tabela 7)
58

. Os minerais exercem importante função 

regulatória ao atuarem como coenzimas ou como parte da enzima em rações químicas essenciais 

ao funcionamento do organismo
86

. 

 

TABELA 7 – Teor de minerais em diferentes cortes de carne suína 

Nutriente 
Corte

1
 

Pernil Lombo Costela Bisteca 

P (mg/100g) 192 195 159 290 

K (mg/100g) 256 334 248 404 

Fe (mg/100g) 0,9 0,5 09 0,8 

Zn (mg/100g) 1,7 0,9 2,3 2,2 

Na (mg/100g) 102 53 88 63 

Fonte: Adaptado de TACO
60

. 

 

Um mineral importante e encontrado em níveis consideráveis é o zinco, que tem 

função nos processos de imunidade, exerce papel antioxidante das células e faz parte dos 

constituintes da insulina
47,58,78

. 

A carne suína representa a segunda maior fonte de selênio na dieta dos ocidentais, 

visto que só perde para a carne bovina. O selênio é um mineral com ação antioxidante, combate 

os radicais livres e retarda o envelhecimento celular, diminui os riscos de doenças 

cardiovasculares, além de ser essencial para manter o funcionamento adequado da tireoide
25,87

. 

Devido à composição nutricional da carne suína ela pode atuar na redução de risco de certas 

doenças e trazer benefícios a saúdo do consumidor. 
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1.4.1. Obesidade e dietas para perda de peso 

A alimentação tem um papel fundamental sobre a obesidade e como se sabe para 

evitar ou diminuir ganho de peso é necessário que ocorra um consumo de energia menor que o 

gasto energético
58,88

. Considerando que a gordura animal é uma fonte de energia na alimentação 

humana e que a carne suína por muitas vezes esta erroneamente relacionada a alta quantidade de 

gordura, alguns estudos sobre a influência do consumo de carne suína no sobrepeso e obesidade 

têm sido realizados. Na Austrália, foi realizado um estudo com crianças e adolescentes para 

verificar se o consumo de carne suína teria efeito sobre peso corporal e saúde nutricional, e não 

foi encontrada associação adversa entre ingestão de carne suína, peso, circunferência da cintura 

e nível de obesidade
89

. Murphy et al.
90

 compararam o consumo regular de carne suína, bovina e 

frango sobre índices de adiposidade durante nove meses em consumidores adultos com 

sobrepeso ou obesidade, e observaram que não houve diferença no IMC ou qualquer outro 

marcador de adiposidade entre as dietas, e concluíram que a percepção de que a carne suína é 

inferior a outras carnes em termos de nutrição deve ser reconsiderada. 

Um ponto que atualmente está muito em alta é a preocupação com a estética 

corporal, e as pessoas cada vez mais tem buscado formas de alterar a composição corporal com a 

perda de peso, uma dessas formas é através de dietas hipocalóricas e hiperproteicas, visto a 

sensação de saciedade que o consumo de proteína pode promover
91

. Essa saciedade provinda do 

consumo de proteínas pode advir da oxidação de aminoácidos consumidos acima do necessário, 

ou pode ser devida a capacidade dos aminoácidos servirem como precursores de 

neurotransmissores específicos envolvidos na regulação do apetite como os reportados 

anteriormente para o triptofano
92

. Além disso, o excesso de aminoácidos pós-prandiais pode 

estimular a gliconeogênese hepática, contribuindo assim para a saciedade por meio da 

modulação da homeostase da glicose e sinalização da glicose ao cérebro
92

. Em um estudo 

realizado para verificar se o consumo de carne suína, bovina e de frango provocavam a 

promoção da saciedade em mulheres, mostrou que ambas as carnes possuem efeito sobre a 

saciedade e hormônios regulatórios de apetite e insulina e podem igualmente ser utilizadas em 

dietas para perda de peso
93

. 

 

1.4.2. Doenças cardiovasculares e hipercolesterolemia 

Apesar de a carne suína apresentar concentrações elevadas de nutrientes 

potencialmente protetores como, por exemplo, selênio, potássio e vitaminas do complexo B, ela 

ainda é considerada vilã no quesito doenças cardiovasculares, devido ao mito de carne gordurosa 

e excesso de colesterol, que como já dito não é mais uma realidade da carne suína atual.  
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Comprovando esses dados, Davidson et al.
94

, analisaram os níveis séricos de colesterol de 

indivíduos com hipercolesterolemia consumindo em um grupo com dietas contendo carne 

"branca" (frango ou peixe) em outro grupo consumindo carne "vermelha" (suíno, gado ou 

ovelha), observou que as concentrações médias de colesterol total e colesterol de lipoproteína de 

baixa densidade foram quase idênticas nos grupos, os níveis médios de triglicerídeos 

permaneceram semelhantes aos valores basais e as concentrações de colesterol de lipoproteína de 

alta densidade aumentaram em aproximadamente 2% em ambos os grupos. O que mostra que a 

carne suína, assim como as outras carnes não têm interferência direta sobre o aumento do 

colesterol e consequentemente a doenças cardiovasculares e outros fatores devem ser levados em 

consideração. Stewart et al.
95

, realizaram um estudo com mulheres e comprovaram que o 

consumo de carne suína diminuiu a concentração plasmática de LDL e colesterol total, devido à 

composição da carne ser rica em ácidos graxos poli-insaturados e monoinsaturados e baixa em 

gorduras saturadas. Esses dados mostram que o consumo regular e controlado de cortes magros 

de carne suína pode fazer parte da alimentação humana, sem risco cardiovascular e aumento de 

colesterol
96

. 

 

1.4.3. Hipertensão arterial  

Existem vários fatores de risco para a hipertensão arterial, porém o estilo de vida, a 

obesidade e a ingestão excessiva de sódio têm papel de destaque
97

. A alta ingestão de sódio tem 

relação direta com o aumento da pressão, devido sua propriedade osmótica, para manter o 

equilíbrio, o corpo acaba retendo mais água e essa absorção faz aumentar a quantidade de sangue 

circulando nos vasos
97

. Portanto, é recomendado para o controle da pressão arterial uma relação 

potássio-sódio seja baixa
55,98

. Neste contexto, a carne suína in natura possui características 

interessantes para o paciente hipertenso, uma vez que o alto teor de potássio encontrado na carne 

suína e o baixo teor de sódio faz essa carne seja um aliando mesmo que coadjuvante no controle 

de pressão arterial, já que o potássio ajuda a regular os níveis de sódio
55,73

. É importante salientar 

que os pacientes hipertensos, devem fazer uso regular de medicamentos apropriados, reduzir a 

quantidade de sal nas refeições, controlar o peso corpóreo, realizar algum tipo atividade física, 

além de outras mudanças na alimentação como o aumento do consumo de frutas, legumes e 

verduras de forma geral
99,100

. 

 

1.4.4. Deficiência de ferro  

A anemia é caracterizada por concentração sanguínea de hemoglobina inferior aos 

valores esperados, de forma que não supre as necessidades corporais, podendo ocorrer em 
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qualquer período da vida, porém crianças, adolescentes e mulheres grávidas e no pós-parto são 

comumente afetados por causa de seus altos requerimentos de ferro
101

. A maior parte do ferro 

utilizado pelo organismo é proveniente da reciclagem de hemácias, porém, a dieta também tem 

importante papel para atender as demandas corporais
58

. 

A carne suína possui elevado teor de ferro na forma heme que é melhor absorvido e 

utilizado pelo organismo e seu consumo pode auxiliar nos níveis de ferro sanguíneos
102

. 

McArthur et al.
103

, realizaram um estudo comparando o consumo de carne suína e a 

suplementação nutricional de ferro sobre os níveis de ferro em mulheres, e os resultados 

mostraram que o consumo de carne suína por mulheres mantém os níveis de hemoglobina na 

mesma medida que aqueles promovidos pela suplementação de ferro, além do efeito adicional de 

melhora no bem-estar e percepção de dor corporal. 

 

1.5. Qualidade sanitária - Complexo Teníase-Cisticercose 

Atualmente, a carne suína produzida no Brasil atende a elevados padrões de 

qualidade sanitária. Isto se deve a melhorias nos sistemas de produção, no que diz respeito a 

instalações, equipamentos, limpeza, qualidade da água e dos insumos da ração, controle sanitário 

e manejo pré-abate além de controle de qualidade no abate e processamento, que reduziram 

acentuadamente os problemas sanitários e de contaminação química e microbiológica das 

carcaças
42,104

. Porém, por falta de conhecimento os consumidores ainda associam essa carne a 

doenças como teníase e a cisticercose, e em muitos casos consomem carne sem a devida 

inspeção que pode levar ao consumo de carne com presença de microrganismos patogênicos 

como a Salmonella
105

.  

O consumidor nem sempre tem conhecimento sobre o processo de produção e 

normas de inspeção que a carne sofre até chegar a sua mesa e mesmo nos dias atuais ainda é 

possível observar que os consumidores de carne suína possuem preconceito ao consumo dessa 

carne por a associarem com a transmissão de teníase e cisticercose
106

.  Esse preconceito indica 

um grande desconhecimento tanto com a forma de criação e produção animal como também 

sobre essas enfermidades que são distintas e com sintomatologia e epidemiologia totalmente 

diferentes apesar de serem causadas pela mesma espécie de cestódeo
107,108

. Essa confusão entre 

teníase e cisticercose relacionada à carne suína, não ocorre apenas na população, mas, também 

entre profissionais da área de saúde, sendo bastante comum a ideia de que a doença seja uma só e 

que o consumo de carne suína é uma das formas de transmissão
106

. 

A teníase, conhecida popularmente como solitária, é causada pela forma adulta da 

Taenia solium, transmitida por suínos ou da Taenia saginata, transmitida por bovinos, sendo está 
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a fase final do ciclo, e se desenvolve somente no organismo humano que é o hospedeiro 

definitivo
106,108

. A contaminação do homem pela tênia ocorre pela ingestão de carne bovina ou 

suína, crua ou mal passada, contaminada pelo cisticerco em sua forma larval, conhecidos 

popularmente por pipoca ou canjica
109,110

. Ao sofrer ação do suco gástrico, perde sua vesícula 

membranosa e fixam-se a mucosa intestinal pela escólex, permanecendo até desenvolvimento 

total, cerca de três meses, tornando-se a tênia adulta, causando a teníase
7,107

. Se a teníase não for 

tratada o homem elimina junto as suas fezes proglotes grávidos ou ovos que contaminam o 

ambiente
109,111

. Desta forma, se não houver saneamento básico adequado pode provocar a 

contaminação de rios, plantações, lagoas, pessoas e animais
7,109,112

.
 

A cisticercose é a doença causada pela forma larvária do parasita T. solium como 

consequência da ingestão dos proglotes da tênia
112

. A forma do parasita que geralmente acomete 

suínos é o Cysticercus cellulosae
106

. Os suínos, ao se alimentarem de dietas ou água que foi 

contaminada pelas fezes do homem ou terem acesso a locais contaminados, ingerem os ovos que, 

ao entrarem em contato com o suco gástrico, iniciam o processo de invasão de tecidos e órgãos 

através dos vasos sanguíneos pela fase larval Cysticercus cellulosae, que após alojar-se em 

algum desses locais evolui para cisticerco, dando o nome a doença de cisticercose, nos suínos os 

cisticercos se alojam, mais comumente, no músculo
113-115

. O homem ao ingerir essa carne 

contaminada por cisticercos, que esteja mal cozida ou assada, adquire a teníase, que é a presença 

da tênia no intestino 
7,112

. Desta forma a contaminação do homem por cisticercose ocorre pela 

ingestão acidental de ovos de T. solium presentes em alimentos ou água contaminados por fezes 

de origem humana ou até mesmo pela autoinfecção, e assim como nos animais os ovos quando 

entram em contato como suco gástrico iniciam o processo de invasão de tecidos e órgãos através 

dos vasos sanguíneos
114,116

. Há grande afinidade pelo sistema nervoso central, onde, geralmente, 

os cisticercos desencadeiam reações inflamatórias, provocando o aspecto mais grave da doença, 

que é a neurocisticercose
113,117

. 

Portanto, ao contrário da crença popular, o suíno não é de nenhuma maneira, a fonte 

de transmissão da cisticercose para o homem, mas pelo contrário, é o homem que contamina o 

suíno
115

.  

Porém atualmente a contaminação do suíno pela cisticercose é extremamente baixa, 

visto que a contaminação dos suínos está intimamente relacionada à maneira com que os animais 

são criados. As granjas atuais são constituídas por recintos fechados sem contato com o meio 

externo e, consequentemente, com possíveis contaminações, recebem água tratada e a 

alimentação passa por rigorosa análise de qualidade. Além disso, as carcaças passam por 

inspeção oficial nos frigoríficos, que descartam as peças contaminadas
116,117

.  
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Principalmente em cidades menores e sem a fiscalização adequada, ainda é possível 

encontrar criações extensivas normalmente de subsistência, com condições precárias de higiene 

onde os animais entram em contato com os excrementos humanos, com abate clandestino dos 

animais sem inspeção por parte dos órgãos competentes ou controle sanitário que podem ser 

infectados de forma frequente
118

. Com isso, faz-se necessária a conscientização da população 

pelo consumo apenas de carnes inspecionadas, levando informações à respeito dos danos 

causados a saúde do consumo de carnes clandestinas. Além disso, podem também ser criados 

programas de desenvolvimento junto aos pequenos produtores rurais com a finalidade de se 

integrarem ao mercado formal
118,119

.  

 

1.6. Qualidade Microbiológica 

O desconhecimento da população quanto aos perigos biológicos dos alimentos é 

grande, de uma forma geral os consumidores se preocupam mais com os nutrientes, com a 

presença de contaminantes químicos como agrotóxicos, hormônios, resquícios de medicamentos 

do que com a presença de microrganismos patogênicos
120

. Porém um dos atributos que define a 

qualidade dos alimentos é sua característica microbiológica, já que um alimento contaminado por 

microrganismos pode causar doenças infecciosas ou toxinfecções alimentares
121

.  

As chamadas doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas pela ingestão 

de alimentos contaminados por um microrganismo patogênico, toxinas e seus metabólitos
122

. As 

DTAs podem ser causadas por: bactérias, vírus, parasitas, toxinas, prions, agrotóxicos, produtos 

químicos e metais pesados
123

. Os sintomas dependem do agente causador de uma doença, 

podendo ocorrer desde um leve desconforto abdominal e intestinal, com náuseas e vômitos e/ou 

diarreia, febre, ou até sintomas mais sérios como desidratação grave, diarreia sanguinolenta e 

insuficiência renal aguda
124

. 

No Brasil, as notificações de DTAs são principalmente ocasionadas por bactérias 

sendo os agentes etiológicos mais comuns Salmonella e Escherichia coli. No entanto, há também 

surtos de DTAs causados por vírus como o rotavírus e norovírus e, em menor proporção, por 

substâncias químicas
123,124

. 

A contaminação biológica de alimentos é um problema de saúde pública no Brasil, 

assim como afeta o mundo todo, sendo as camadas menos favorecidas da população as mais 

afetadas pela contaminação alimentar, pelos hábitos culturais da alimentação e necessidade de 

optar por produtos com menor preço, geralmente de pior qualidade e maior contaminação
125

. 

Praticamente, todos os alimentos podem atuar como veículos agentes nocivos 

causadores de doenças, existindo aqueles envolvidos com maior frequência
126,127

. Os produtos de 



36 

 

origem animal de uma forma geral estão entre os alimentos mais associados a surtos de DTAs, 

sendo que as carnes possuem fatores que favorecem o desenvolvimento de microrganismos 

como o alto teor de nutrientes, a elevada atividade de água e o pH próximo à neutralidade
128

. 

A Salmonella sp. está entre os principais microrganismos envolvidos em DTAs, 

representando cerca de 11,2% dos surtos identificados entre os anos 2009 e 2018 no Brasil sendo 

que de 2% dos casos foram ocasionados pelo consumo de pela carne suína e seus derivados
129

. 

 

1.6.1. Salmonella sp. em carne suína 

O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae e, possuem forma de 

bastonete, compreendem bacilos Gram negativos, medindo aproximadamente 0,7 – 1,5 por 2,0 – 

5,0 μm, não formadoras de esporos, anaeróbios facultativos, predominantemente móveis através 

da presença de flagelos peritríquios e, frequentemente, possuem fímbrias e são termossensíveis. 

Seu crescimento ocorre em uma faixa de temperatura de 5 a 45°C com temperatura ótima de 

37°C, o pH ótimo para seu crescimento fica entorno de 6,5 a 7,5, tendo uma tolerância entre 4,5 

e 9 entretanto valores abaixo de 4,1 a inativam e destroem
130,131

. Salmonellas são extremamente 

resistentes ao resfriamento e congelamento, porém, são destruídas quando submetidas a um 

tratamento térmico acima de 70°C
132

. 

O gênero Salmonella é dividido em duas espécies geneticamente distintas, 

Salmonella enterica e Salmonella bongori, sendo que a primeira está dividida em seis 

subespécies, que receberam as seguintes denominações: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, 

houtenae e indica, em cada subespécie são reconhecidos diferentes números de sorovares tendo 

por base a caracterização de seus antígenos somáticos (O) e flagelares (H). Atualmente são 

reconhecidos mais de 2.500 sorovares, todos considerados potencialmente patogênicos
132,133

. 

A distribuição da Salmonella é ampla no ambiente, podendo ser encontrada em solo, 

água, trato intestinal de humanos e outros animais. No caso dos animais resulta na possibilidade 

de contaminação dos alimentos em diferentes pontos da cadeia produtiva
134

. 

Falando especificamente dos suínos, a infecção por Salmonella pode ser considerada 

sob dois aspectos: presença de sorotipos patogênicos aos suínos que levam a casos clínicos com 

gastroenterites leves ou graves e septicemias, a salmonelose clínica em suínos depende de fatores 

relacionados com a patogenicidade da cepa
135

. O outro aspecto é a presença de sorotipos não 

patogênicos aos suínos, que os tornam portadores assintomáticos da infecção e possibilitam a 

contaminação cruzada de carcaças, caso ocorra erros nos processos de abate podendo, assim, 

infectar o homem
135

.  
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As principais formas de contaminação dos suínos são: má higiene; estresse produzido 

pelo movimento e mistura de lotes e transporte; galpões em uso contínuo sem vazio sanitário; 

botas e roupas contaminadas; transmissão mecânica através de fezes e movimentação de material 

contaminado; vermes e moscas; contaminação de alimentos por aves, ratos e camundongos; 

contaminação de ingredientes alimentares
136-139

. Geralmente, a transmissão ocorre pela via fecal-

oral, já que Salmonella é eliminada em grande número nas fezes de suínos infectados. Após a 

ingestão, o microrganismo pode colonizar e persistir nas tonsilas do palato mole e linfonodos 

mesentéricos e intestino
140

. Situações estressantes aumentam significantemente o número de 

Salmonella excretada, devido a liberação de catecolaminas e cortisol que aumentam a motilidade 

intestinal e, consequentemente, a frequência de defecação um importante fator estressante
141

.  

Os principais pontos de contaminação dos suínos ocorrem durante o transporte, 

quando há manejo inadequado, com superlotação do caminhão e viagens de longa duração
136,142

. 

A mescla de lotes na sala de espera, na chegada aos frigoríficos, também é um ponto de 

contaminação, já que devido o estresse sofrido grande quantidade de Salmonella é excretada 

pelos animais portadores
143

. Comprovando isso, pesquisas realizadas no Brasil demonstraram 

que de 25% a 83,3% das amostras colhidas em salas de espera de frigoríficos, foram positivas 

para Salmonella
136,144

. Os suínos em contato com o ambiente contaminado e com animais 

portadores podem infectar-se em poucas horas e passam a carrear Salmonella em seu trato 

gastrintestinal no momento do abate, além de poder levar as bactérias em seu corpo
136,145

.  

A contaminação da carcaça e, consequentemente, da carne ocorre usualmente 

durante as operações de abate, neste sentido deve-se adotar medidas que visem à redução dos 

níveis de contaminação nas primeiras etapas do abate, como, por exemplo, a prática da lavagem 

dos animais antes de entrar no frigorífico, tal fato reduz consideravelmente os níveis de 

Salmonella 
136,146

.
 
A escaldagem é considerada um ponto crítico, pois grande número de animais 

passa por um mesmo volume de água, podendo ocorrer contaminação cruzada, para evitar é 

necessário que tempo de 6 a 8 minutos e temperatura da água acima de 62ºC, evitando, assim, a 

contaminação cruzada, mas não eliminando as bactérias presentes na carcaça
136,146,147

. Na etapa 

de depilação, a contaminação cruzada pode ocorrer devido a carga bacteriana sobre a pele do 

animal poder ser espalhada, esta é uma etapa crítica e responsável por cerca de 5 a 15% da 

contaminação cruzada de Salmonella sp., principalmente pela dificuldade de limpeza dos 

equipamentos utilizados
136,148

. A flambagem é a única etapa do processo de abate em que a 

Salmonella sp. podem ser removida, porém algumas bactérias ainda podem sobreviver em 

folículos dos pelos ou dobras profundas
136,149

. A evisceração é a etapa de maior risco, pois se 

caso não seja realizada corretamente pode ocorrer rupturas de vísceras e extravasamento do 
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conteúdo gastrointestinal, contaminando a própria carcaça e aumentando o risco de 

contaminação cruzada de outras carcaças quando não for realizada a higienização adequada dos 

equipamentos e do ambiente
142

. É estimado que 60 a 90% da contaminação das carcaças ocorrem 

por falhas nesta etapa
150

. Desta forma é necessária a oclusão do reto dos animais no início da 

linha de abate
142

. 

Após o abate, ainda podem ocorrer contaminação cruzada da carne suína, durante o 

armazenamento antes da distribuição por influência da temperatura de estocagem errada, durante 

o transporte até os pontos de vendas, e nos próprios pontos de venda, seja devido armazenamento 

incorreto como pelo contato com manipuladores, equipamentos e ambiente contaminado e com 

higiene precária
136,151

. 

O transporte de carne deve ser realizado em veículos refrigerados, constituído de 

material liso, resistente, impermeável e atóxico; possuir termômetros funcionando perfeitamente 

e estrados, prateleiras e ganchos removíveis, para facilitar a limpeza e desinfecção. Além disso, 

não é permitido transportar alimentos, pessoas e animais ao mesmo tempo, veículos de transporte 

devem possuir Certificado de Vistoria, visando diminuir o risco de contaminação dos produtos 

cárneos
136,152

. 

Nos locais de venda, vários pontos devem ser observados para evitar qualquer 

contaminação da carne, entre eles a estrutura, onde pisos, paredes e teto devem ser de material 

resistente, impermeável e de fácil higienização, e se encontrar em bom estado de 

conservação
153,154

. As portas, janelas e outras aberturas devem ser de material com superfície 

lisa, de fácil higienização, sem falhas de revestimento e ainda prevenir a entrada de vetores e 

pragas e evitar o acúmulo de sujidades, os equipamentos devem possuindo superfícies de contato 

com alimento, lisas, integras e impermeáveis de fácil limpeza e desinfecção, a água utilizada no 

processo produtivo deve ser tratada, as carnes devem ser mantidas em temperatura adequada, os 

equipamentos utilizados na conservação dos alimentos precisam conter medidor de temperatura 

localizado em local apropriado e em adequado estado de conservação e funcionamento; esses 

equipamentos sempre devem ser submetidos a rigorosa limpeza para total remoção dos resíduos 

além de passar por manutenção preventiva periodicamente, o manipulador deve uniforme de cor 

clara, limpo e em adequado estado de conservação, manter higiene pessoal e passar por constante 

treinamentos
153,155-157

. 

Considerando que no Brasil a carne suína não é um produto consumido cru ou mal 

passado e, provavelmente, sofrerá algum tratamento térmico na residência dos consumidores, 

sendo suficiente o cozimento a 70ºC para a inativação da Salmonella sp.
158

. O risco nesta 

situação é de uma contaminação cruzada dentro da cozinha do consumidor, onde uma carne 
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contaminada por Salmonella sp. pode contaminar outros alimentos em contato com a mesma 

superfície de preparo ou por utensílios compartilhados sem a devida higienização, bem como a 

recontaminação desse alimento após o tratamento térmico como, por exemplo, o simples ato de 

cortar uma carne crua e utilizar a mesma faca, sem lavar, para fatiar uma carne assada pode ser 

um risco à saúde, bem como o próprio manipulador da carne através de suas mãos durante o 

preparo da carne
156,159,160

. 

 Como visto os manipuladores da carne em todas as etapas de produção, abate, 

processamento, empacotamento, estocagem e venda do produto são possíveis fontes de 

contaminação de Salmonella sp. para a carne, seja devido a fatores como saúde física onde o 

manipulador pode ser portador assintomático ou a contaminação cruzada pelos hábitos de 

higiene precários principalmente pelas mãos
161

. Além dos manipuladores, os utensílios que 

entram em contato com a carne em todos os estágios, são considerados importantes veículos de 

contaminação, se não passarem pela higienização correta
161

.  

Desde 2001, a ANVISA estabelece como parâmetro de qualidade microbiológica da 

carne in natura a ausência de Samonella sp. em 25 g da amostra, o que foi um grande passo para 

o controle das DTAs, em 2019 a IN 60/2019 atualizou padrões microbiológicos para alimentos, 

porém os parâmetros para Salmonella sp. se mantiveram
162,163

. Em 2017, a prevalência de 

Salmonella sp. em carcaças de suínos abatidos em frigoríficos com Serviço de Inspeção Federal 

foi de 10%, e a partir destes dados foi formulado um plano de controle microbiológico em 

carcaças a IN 60/2018, onde consta um plano de amostragem  em cada etapa do abate e 

processamento de acordo com o tamanho do estabelecimento, para se ter um acompanhamento 

na prevalência de Salmonella sp. nas carcaças, não existe um procedimento de inspeção nos 

frigoríficos especificamente direcionado para o controle de Salmonella, porém o plano de 

amostragem estabelecido é um ponto de partida para que os frigoríficos aperfeiçoe seu plano de 

auto controle e identifique as etapas críticas dentro de suas plantas
164,165

. Além disso, existem 

normas como as Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimentos Padrão de Higiene 

Operacional (PPHO) e o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 

que devem ser seguidas
151

. Essas ações são capazes de eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis a 

presença de microrganismos patogênicos como a Salmonella sp.
166

. 

O emprego de BPF tem o intuito de gerar um alimento com padrão de qualidade 

higiênico-sanitário aceitável, a partir de um conjunto de procedimentos básicos, como o controle 

de saúde dos funcionários, matérias primas, visitantes, estrutura dos estabelecimentos, higiene e 

a manipulação, o BPF deve estar presente tanto no frigorifico como nos pontos de venda
167

. A 

legislação brasileira através da Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 estabelece as 



40 

 

condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de elaboração para estabelecimentos 

processadores de alimentos, e os princípios que devem ser adotados com relação à procedência 

da matéria-prima, instalações, limpeza dos estabelecimentos, higiene de pessoal e requisitos 

sanitários, higiene na elaboração do produto alimentício além do armazenamento e transporte de 

matérias primas e dos produtos acabados
168

. 

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e os Procedimentos Padrão de 

Higiene Operacional (PPHO) são documentos que descrevem e padronizam as instruções das 

operações e a frequência de execução das atividades realizadas na indústria, e descrevem de 

forma detalhada todas as etapas que devem ser seguidas em procedimentos de higienização de 

equipamentos, utensílios ou ambientes de processamento
169

. 

O sistema APPCC é uma ferramenta utilizada na indústria de alimentos e tem como 

principal finalidade garantir a segurança dos alimentos no que tange à perigos químicos, físicos e 

biológicos, este método se baseia na identificação, avaliação e controle dos perigos, garantindo a 

inocuidade do alimento
167

. 

Quando observamos a prevalência de Salmonella em produtos industrializados de 

carne suína a presença pode ser baixa, já que a Salmonella sp. é incapaz de proliferar em 

ambientes com altos índices de cloreto de sódio, sendo então meios com cloreto de sódio 

consideradas bactericidas
170

. Ainda, a presença de nitrito associada a baixos valores de pH 

também é efetivo na sua inativação
171

. Porém, como a maioria desses embutidos sofre alto 

manuseio em sua produção, como é o caso das linguiças, e nos pontos de venda no caso dos 

produtos que são fatiados como os presuntos, apresuntados etc, a presença de Salmonella sp. 

pode ser alta se os manipuladores não tomarem os devidos cuidados higiênicos-sanitários 

pessoais e com os equipamentos. Fai et al.
172

 demonstraram presença de 30% de amostras 

positivas em peças de presunto suíno cozido. Já em estudos utilizando a linguiça frescal de carne 

suína, 12,8% e 24% das amostras avaliadas apresentaram contaminação por Salmonella sp.
173,174

. 

O abate e processamento da carne suína são fiscalizados e regulados por órgãos 

específicos de cada esfera de acordo com a comercialização devendo os estabelecimentos 

estarem previamente registrados no órgão competente antes de entrar em funcionamento, para 

comercialização municipal os estabelecimentos são inspecionados pelos Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM), para comercialização estadual os estabelecimentos são inspecionados pelos 

Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e para comercialização interestadual e internacional os 

estabelecimentos  são inspecionados pelos Serviço de Inspeção Federal (SIF)
42,175,176

.  

O atendimento das normas exigidas pelos órgãos competentes garante aos 

consumidores a qualidade e a segurança da carne suína comercializada pelos estabelecimentos 
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ligados à cadeia produtiva da carne suína
42

. Quando os animais são abatidos sem serem 

devidamente inspecionados, a população consumidora é ainda mais exposta a riscos de 

Salmonella sp.. Os produtos cárneos podem ser contaminados por microrganismos patogênicos 

durante qualquer uma das etapas de produção, manipulação, armazenamento, distribuição e 

transporte, ressaltando que, além do risco atribuído ao processo de industrialização, as precárias 

condições físicas dos locais de abate dos animais e a falta de fiscalização da comercialização dos 

produtos podem afetar ainda mais a qualidade desses alimentos
177,178

. 

A prevenção das gastroenterites ocasionadas pelo consumo de carne suína 

contaminada se baseia na manipulação e preparo adequado dos alimentos, correto 

acondicionamento, e cozimento adequado
179

. Tábuas de corte e utensílios podem espalhar essa 

bactéria, sua limpeza deve ser sempre bem feita após seu uso, além da higienização prévia das 

mãos
180

. Em casos de ocorrência da ingestão de carne contaminada por Salmonella sp., o quadro 

clínico dependerá da dose infectante, resistência do hospedeiro, sorovar específico e a própria 

colonização efetiva
181

. De uma forma geral os sintomas em humanos adultos saudáveis são como 

de uma intoxicação alimentar com dores de cabeça, fezes aquosas, febre (38ºC a 39ºC), calafrios, 

cólicas abdominais leves ou intensas, metade destes casos desaparecem em 2 dias sem 

necessidade de tratamentos com antimicrobianos, tomando os devidos cuidados para evitar 

desidratação e o desequilíbrio de eletrólitos
182

. Já em pessoas imunodeprimidos, idosos e 

neonatos são os pacientes que desenvolvem as doenças mais graves, e nestes casos os 

profissionais de saúde entraram com a medicação e protocolo de uso adequado
179

. 

 

1.6.1.1. Resistência à antimicrobianos 

Instituições internacionais com OMS, OIE e Codex Alimentarius, vêm relatando 

durante a algum tempo a resistência de Salmonella aos antimicrobianos
182

. Em países 

desenvolvidos, esta ocorrência tem sido particularmente associada à utilização de doses 

terapêuticas e subterapêuticas de antibióticos em animais, ou para promoção do crescimento dos 

animais de produção. Além disso, o uso indiscriminado sem prescrição médica e com protocolos 

irregulares pelos humanos também contribui para o aumento da resistência da Salmonella aos 

antibióticos
183

. 

A resistência das bactérias aos antimicrobianos é um motivo de preocupação tanto 

para a saúde pública como para a saúde animal e é uma ameaça sanitária global crescente, visto 

que a resistência a antimicrobianos põe em risco o tratamento eficaz de infecções, podem 

facilitar a colonização, aumentar a excreção fecal e prolongar a disseminação, resultando em 
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enfermidades mais prolongadas e com maior mortalidade principalmente nas populações mais 

vulneráveis
184

. 

Em meados de 1970, cerca de 17% das Salmonella sp. apresentaram resistência à 

antimicrobianos, enquanto em meados 1988 esse percentual se elevou para 31% 
132

. O estudo 

realizado pela ANVISA em 13 estados e Distrito Federal determinou que a bactéria com a maior 

resistência foi a S. Enteritidis com cerca de 91,9% dos seus membros multirresistentes, sendo 

que 89,3% foram resistentes a estreptomicina, 72,4% a sulfonamida, 59,2% a florfenicol, 44,8% 

a ampicilina, 44% a ácido nalidixico, 22,8% a ceftiofur, 20,4% a aztreonam, 18,4% a 

enrofloxacina, 17,3% a cefoxitina e 12,4% a cefalotina
185

. 

Um estudo de Moraes et al.
186

 feito em diversas cepas de Salmonella sp. isoladas 

demonstrou que a resistência às sulfonamidas foi de 73,6%, amoxacilina, 18,9%, trimetoprim-

sulfametoxasole e tetraciclina, 13,2%, e 5,7% para ampicilina e enrofloxacina. 

Almeida et al.
187

 sequenciaram e investigaram o genoma de 90 cepas de S. 

Typhimurium, que foram isoladas em alimentos e humanos entre 1983 e 2013 de diferentes 

regiões do Brasil, e ao testarem a ação de antibióticos sobre as cepas, descobriu que a grande 

maioria se mostrou resistente a diferentes classes de antibióticos, sendo 72,2% resistente a 

sulfonamidas, 48,9% resistente a estreptomicina, 30% resistente a tetraciclina, 23,3% a 

gentamicina, 7,8% a ceftriaxona, além disso identificou 39 genes responsáveis pela resistência 

aos antibióticos.  

Em 2020, Oliveira et al.
188

 analisando amostras de Salmonella sp. isoladas em 

dejetos de suínos, observou que todas as amostras foram sensíveis a amicacina, gentamicina, 

amoxicilina, neomicina e ciprofloxacina, além disso 20,6% apresentaram multirresistência.  

Bergamo et al.
189

 analisando diversos produtos cárneos quanto á presença de 

Salmonella notou que 40% dos isolados foram resistentes a pelo menos um antibiótico, e 33,3% 

apresentaram multirresistência. 

O aumento expressivo da ocorrência de amostras multirresistentes aos 

antimicrobianos tem sido notório e preocupante, pois podem ocasionar infecções de difícil 

tratamento aumentando o risco de propagação e levando a surtos, aumentando também a 

mortalidade dos pacientes internados e, consequentemente, os gastos com a saúde devido a 

prescrição de medicamentos mais caros e ao longo período de internação
191

. Além disso, o 

desenvolvimento de novas tecnologias de saúde não tem acompanhado a velocidade da 

adaptação dos microrganismos e o número de laboratórios e empresas do setor farmacêutico que 

investem em pesquisa em novos antimicrobianos vem caindo ao longo dos anos, dada sua baixa 

lucratividade
190

. As principais ações que contribuem para a contenção da resistência 
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antimicrobiana são prescrição adequada, educação comunitária, vigilância de resistências e 

infecções associadas à assistência à saúde e cumprimento da legislação sobre o uso e 

dispensação de antimicrobianos
190

.  

 

1.7. Qualidade Ética da Carne Suína 

Realizando uma avaliação mais ampla sobre o consumidor de carne suína, várias 

mudanças no nível de exigência foram notadas, ao longo dos anos uma parte dos consumidores 

passaram a se preocupar com a forma de criação dos animais de produção o seu bem estar, esta 

mudança se deu por uma evolução de informação, cultura e renda de uma parte da população
191

. 

Desta forma, o mercado necessita adequar às exigências dos consumidores que buscam carne 

suína com qualidade ética
192

. Além disso, a promoção de bem estar animal em toda a cadeia 

suína, proporciona uma carne com melhor qualidade sensorial
193

.  

A crescente urbanização promoveu o êxodo rural e com isso afastou o mercado 

consumidor dos sistemas produtivos, o que resultou em desconhecimento sobre as reais 

condições em que os alimentos são produzidos. E muitas vezes informações distorcidas ou sem 

origem confiável determinam uma imagem negativa de como os suínos são criados, é preciso 

mostrar que a suinocultura moderna também trouxe benefícios para o bem estar animal, e que 

cada vez mais a suinocultura brasileira tem tentado se encaixar nas normas para garantir o total 

bem estar, e isso é importante já que existe um nicho de mercado que valoriza e estão dispostos a 

remunerar melhor os produtos com garantia de bem estar e ambiental
194

. Portanto é necessário 

que todos os elos da produção de suínos desde o nascimento até o abate estejam de forma 

sincronizadas atendendo todas as exigências de bem-estar animal, visando um produto de boa 

qualidade
194

. 

A forma de criação dos suínos sofreu várias mudanças nas últimas décadas deixando 

de ser uma criação de subsistência para ser uma criação tecnológica e de alta produtividade
195,196

. 

Atualmente o sistema de criação mais utilizado é o confinado em alta densidade, onde os animais 

são mantidos em galpões cobertos, sem acesso a terra, separados por fase de produção, 

recebendo nutrição balanceada e água tratada, esse tipo de criação trouxe uma série de benefícios 

para a produtividade, controle zootécnico e sanitário dos animais
197

. Porém, esses avanços 

produtivos criaram também sérios problemas, que prejudicam o bem-estar desses animais, que 

exigem um ambiente adequado para que possibilite a manutenção de suas funções fisiológicas e 

comportamentais. Alguns itens das instalações, condições ambientais, forma de criação e manejo 

passaram a ser questionados quanto ao bem estar animal
198

.  
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O bem-estar animal foi conceituado por Broom
199

 como “o estado de um indivíduo 

em relação às suas tentativas de se adaptar ao ambiente em que vive”. A Organização Mundial 

de Saúde Animal
200

 define o bem-estar animal como o estado em que o animal se encontra ao 

lidar com as condições com as que vive. Em 1965 foi publicado o Relatório de Brambell na Grã 

Bretanha, que apresentou o princípio das cinco liberdades, que são os fatores dos quais os 

animais necessariamente precisam ser protegidos: Liberdade nutricional: Livre de fome e sede. O 

animal deve ter acesso à comida e à água em quantidade, frequências e qualidade ideais para 

consumo. Liberdade sanitária: o animal deve viver livre de doenças, dores e livre de ferimentos 

de qualquer espécie, além do tratamento adequado, incluindo a prevenção com vacinas. 

Liberdade ambiental: o animal deve viver livre de desconforto em um ambiente com 

temperatura, superfícies e áreas confortáveis. Liberdade comportamental: Livre para exercer o 

seu comportamento natural. É imprescindível que o animal esteja um ambiente compatível para 

exercer, por meio de objetos, ações, espaços, entre outros, os seus comportamentos naturais. 

Liberdade psicológica: Viver livre de sentimentos negativos que possam causar estresse, 

ansiedade ou medo, evitando assim o sofrimento psicológico
201,202

. Os suínos são seres 

sencientes, isso significa que eles têm a capacidade de experimentar emoções, sejam elas 

positivas ou negativas, e o bem estar age justamente para que ele expresse o máximo de emoções 

positivas
203

.  O bem-estar animal em suínos é de extrema importância não só para que os animais 

tenham seus hábitos respeitados durante toda sua produção, mas também para que a qualidade da 

carne não sofra nenhum efeito negativo.  

 

1.8. Qualidade sensorial e tecnológica da carne suína 

Algumas características sensoriais da carne suína influenciam sensivelmente na 

decisão dos consumidores na hora da compra, incluindo cor, aroma, aparência etc, sendo que, 

após a aquisição e consumo, atributos como maciez, suculência e sabor são fatores determinantes 

para que o consumidor volte a adquirir essa carne
202

. A qualidade tecnológica como pH, cor e 

capacidade de retenção de água estão intimamente ligadas a qualidade sensorial
203

. Os padrões 

desejáveis para vários atributos relativos à qualidade tecnológica e sensorial da carne suína 

foram definidos pelo NPPC (Tabela 8)
204

. 

Um dos aspectos mais relevantes na hora da escolha da carne in natura é a cor da 

mesma, já que essa exerce um grande atrativo no momento da compra e os consumidores a veem 

como um indicativo de carne fresca e ausência de patógenos
205

. Comprovando isso, Heinen
206

 

estudando os consumidores de carne suína no Paraná, observou que dentre os atributos sensoriais 

pesquisados, o mais citado no momento da compra de carne suína foi à cor. O consumidor 
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procura por um aspecto visual da carne suína que deve possuir cor uniforme, estando entre 

rosada e avermelhada e com uma pequena camada de gordura branca
202

.  

 

TABELA 8 - Padrões de qualidade tecnológico e sensorial da carne suína 

Atributo Padrão Desejado 

Cor
1
 

3 a 5 

(rosa avermelhado a vermelho púrpura) 

Aparência Superfície não aquosa 

Textura Firme 

pH final 5,6 a 5,9 

Marmoreio
2
 (%) 2 a 4 

Perda de fluidos por gotejamento (%) ≤ 2,5 

Força de cisalhamento
3
 (kg) < 3,2 

1
Escala de 6 pontos (1= rosa pálido; 6= vermelho escuro). 

2
Escala de 10 pontos (1= 1% de gordura intramuscular; 10= 10% de gordura intramuscular).   

3
Medida aos 7 dias de maturação, indica o grau de maciez. 

Fonte: NPPC
204

. 

 

A cor da carne depende de pigmentos, sendo a mioglobina o principal deles, e 

corresponde a aproximadamente 80% da coloração muscular
206

. A quantidade de mioglobina 

existente nos músculos pode variar de acordo com sexo, idade, localização anatômica do 

músculo e atividade física exercida pelo animal
204

.   

O estado químico da mioglobina também interfere na coloração da carne, e pode ser 

encontrada nas formas de deoximioglobina quando o corre ausência de oxigênio, onde a 

coloração da carne é vermelho púrpura, quando a carne é exposta ao oxigênio o ferro presente na 

mioglobina liga-se ao oxigênio e é formada a oximioglobina, alterando a cor da carne de 

vermelho púrpura para vermelho brilhante, quando a capacidade de oxigenação é reduzida, a 

oxidação do ferro presente na mioglobina ou oximioglobina ocasiona a formação da 

metamioglobina, deixando a carne com coloração marrom
65

. Essa coloração é indesejável e 

aproximadamente 20% de metamioglobina na superfície da carne pode provocar a rejeição por 

parte dos consumidores
207

. Esses pigmentos apresentam constante interconversão por meio de 

reações de oxigenação, desoxigenação, oxidação e redução
65

. Além do oxigênio, a relação entre 

as diferentes formas oxidativas da mioglobina é dependente da temperatura, pH e crescimento 

microbiano na carne
205

. Assim, ao manter a carne em temperatura baixa são minimizadas as 

atividades enzimática e microbiana e a utilização do oxigênio, ajudando na manutenção da 

coloração vermelho-brilhante por maior tempo
65

. 
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Outro fator que influencia muito na compra da carne é a textura, onde o consumidor 

procura por maciez. A textura da carne está relacionada ao tamanho aparente dos feixes 

musculares, que influencia na maior ou menor resistência à mastigação, fibras e feixes 

musculares com espessura maior e alta quantidade de tecido conjuntivo torna a carne com uma 

textura grosseira e pouco macia
208

. A maciez é influenciada por fatores pré-abate já mencionados 

e pós-abate. Os fatores pós-abate são a degradação proteica pelo sistema calpaína-calpastatina e 

a taxa de glicólise post mortem
209

. Além disso, a percepção de maciez é afetada pelo conteúdo de 

marmoreio da carne, fator que também influencia positivamente a percepção de suculência
210

. 

Outro atributo sensorial muito importante é a suculência após o cozimento, 

caracterizada pela sensação de umidade observada nos primeiros movimentos de mastigação, e 

está relacionado principalmente à capacidade de retenção de água da carne, porém a gordura 

intramuscular também auxilia na suculência da carne, já que funciona como uma barreira contra 

a perda do suco muscular durante o cozimento, aumentando, portanto, a retenção de água pela 

carne e aumento da suculência
25,203

. 

O sabor e o aroma estão intimamente relacionados à decisão de compra do 

consumidor e podem indicar o grau de deterioração ou de frescor do alimento no momento da 

compra.  Podem ser determinados por fatores como pela idade, sexo, raça, alimentação e manejo 

do animal, porém fatores pós abate como pH final do músculo, condições de esfriamento e 

armazenamento, e procedimento culinário também afetam este parâmetro sensorial
25,203

. 

 

1.9. Formadores de opinião sobre o consumo de carne suína 

Os gargalos no consumo da carne suína são muito marcantes, e para melhorar o 

consumo dessa carne no Brasil, é necessário difundir para os consumidores, informações 

assertivas sobre todos os pontos da carne suína de forma a eliminar os preconceitos que ainda 

existem. Os consumidores buscam informação sobre a carne suína em diversos meios, os mais 

comuns são televisão, internet e com os profissionais da saúde 
211

. 

Neste contexto, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), por meio do 

“Projeto nacional de desenvolvimento da suinocultura”, nos últimos anos vem promovendo o 

programa “Um novo olhar sobre a carne suína” que através de campanhas de marketing e ações 

divulgam esta carne, seus benefícios e mostram diferentes aplicações gastronômicas, com o 

intuito de popularizar e incentivar o seu consumo. Essa campanha conta com publicações e 

materiais informativos de cunho gastronômico, incentivo a incorporação da carne suína na 

merenda escolar, manual de cortes suínos, benefícios nutricionais
65

. 
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Além disso, verificou-se que os profissionais de saúde são tidos como grandes 

influenciadores no consumo de carne suína, como observado por Couto e Ferreira
212

 onde 75% 

dos entrevistados consideram médicos e nutricionistas como agentes formadores de opinião e 

caso fosse indicado por esses profissionais estariam dispostos a alterar seus hábitos de consumo 

de carne suína. Porém, estudos mostram uma falta de conhecimento sobre a carne suína também 

por parte dos profissionais de saúde, como observado por Silveira et al.
213

 onde a população 

especialmente orientada pela classe médica e nutricionistas, evita o consumo desta carne. 

Ortigara
73

 também verificou que médicos restringem ou proíbem o consumo de carne suína em 

algumas situações. As restrições ocorrem principalmente por conceito indevido da carne suína 

que estes profissionais ainda possuem, como valor nutricional ligado a colesterol e excesso de 

gordura e muitas vezes até a transmissão de doenças
54,73

. 

Visando atingir e melhorar o conhecimento dos profissionais de saúde a respeito da 

carne suína, a ABCS promove constantemente campanhas elucidativas e eventos destinados 

especialmente a esses profissionais e estudantes desta área, de forma que estes estejam aptos a 

repassar aos consumidores informações corretas, visto a sua importância na formação de opinião 

da população
47

. 
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CAPÍTULO 2 - PERCEPÇÃO DE CONSUMIDORES EM GOIÁS SOBRE A CARNE 

SUÍNA 

 

RESUMO: A carne suína foi a segunda carne mais consumida no mundo em 2020, no Brasil 

essa não é a realidade. O estado de Goiás é um grande produtor dessa carne e possui alto 

potencial para aumento de seu consumo. Para conseguir aumentar o consumo primeiramente, é 

necessário conhecer o perfil do consumidor e sua percepção sobre essa proteína. O objetivo foi 

identificar, por meio de um levantamento, a percepção de pessoas residentes no Estado de Goiás 

sobre a carne suína. Participaram da pesquisa 361 pessoas residentes no estado de Goiás, por 

meio de questionário eletrônico. 60,4% eram do sexo feminino, 38,2% possuíam entre 21-30 

anos, a maioria tinha renda salarial menor que 2 salários mínimos, 77,6% possuíam ensino 

superior. 93,9% consomem carne suína, 51% consomem carne suína semanalmente. Os 

principais motivos de consumo foram o sabor e variar o cardápio. 68,7% consomem 

principalmente a carne suína in natura. Lombo, costela pernil são os cortes in natura mais 

consumidos, Bacon, Linguiça e presunto os industrializados. Supermercado/hipermercado 

(56,6%) é o principal local de compra. O principal atributo da carne suína observado no 

momento da compra é cor (39,2%). O principal item observado no momento da compra de 

carnes é a higiene do local de venda (78,2%). 79,6% disseram conhecer a importância da 

inspeção de produtos de origem animal, 33,9% procura pela identificação de carimbos de 

inspeção sanitária no momento da compra. 57,8% responderam conhecer parcialmente o valor 

nutricional da carne suína. 70,8% acreditam que a quantidade de gordura da carne suína varia 

conforme o corte, 78,5% acreditam que o consumo de carne suína não aumenta o colesterol. 

54,6% apontaram o peito de frango o alimento com menor quantidade de calorias e colesterol 

entre os listados. 94,1% acreditam que o consumo de carne suína não faz mal à saúde. 63,4% não 

acreditam que carne suína pode transmitir cisticercose. 69% nunca receberam de algum 

médico/nutricionista a contraindicação da ingestão de consumo da carne suína. 67,3% 

aumentaria o consumo de carne suína caso o médico garantisse os benefícios. 47,5% conhece 

parcialmente o modo de criação dos suínos. 39,5% nunca estiveram em contato criação de 

suínos, 49,9% acreditam que os suínos são produzidos em boas condições de higiene, 51,9% 

acreditam que se bem manejado a criação de suínos não causa impacto ambiental. 83,5% 

acreditam que os suínos possuem algum tipo de sentimento. O sentimento mais citado foi a dor. 

66,1% acham que suínos são submetidos a algum tipo de sofrimento durante criação e abate. 

59% disseram não se preocupar com as condições de criação, transporte e abate dos animais 

durante a compra da carne. 85,3% dos entrevistados já ouviram falar sobre bem-estar animal, 

94,1% acham que animais criados sob as normas de bem-estar originarão produtos de maior 

qualidade, 95,6% gostaria que os pontos de venda oferecessem produtos originados de acordo 

com as normas de bem-estar, 79,7% pagariam mais por um produto para obter a garantia de que 

os animais foram criados sob condições de bem-estar. 

 

Palavras-chave: consumo, perfil, qualidade, saudabilidade, survey 
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CHAPTER 2 - PERCEPTION OF CONSUMERS IN GOIÁS ABOUT PORK 

 

ABSTRACT: Pork is the most consumed meat in the world in 2020, in Brazil this is not the 

reality. The state of Goiás is a major producer of this meat and has a high potential for increasing 

its consumption. To be able to increase consumption first, it is necessary to know the consumer's 

profile and his perception of this protein. The objective was to identify, through a survey, the 

perception of people living in the State of Goiás about pork. A total of 361 people living in the 

state of Goiás participated in the survey, using an electronic questionnaire. 60.4% were female, 

38.2% were between 21-30 years old, most had a wage income of less than 2 minimum wages, 

77.6% had higher education. 93.9% consume pork, 51% consume pork weekly. The main 

reasons for consumption were the flavor and the varied menu. 68.7% mainly consume fresh 

pork. Sirloin, rib shank are the most consumed fresh cuts, Bacon, Sausage and ham the 

industrialized. Supermarket / hypermarket (56.6%) is the main place of purchase. The main 

attribute of pork observed at the time of purchase is color (39.2%). The main item observed 

when buying meat is hygiene at the point of sale (78.2%). 79.6% said they knew the importance 

of inspecting products of animal origin, 33.9% sought to identify sanitary inspection stamps at 

the time of purchase. 57.8% answered to partially know the nutritional value of pork. 70.8% 

believe that the amount of pork fat varies according to the cut, 78.5% believe that pork 

consumption does not increase cholesterol. 54.6% indicated chicken breast as the food with the 

lowest amount of calories and cholesterol among those listed. 94.1% believe that the 

consumption of pork is not harmful to health. 63.4% do not believe that pork can transmit 

cysticercosis. 69% have never received a contraindication for the consumption of pork meat 

from any doctor / nutritionist. 67.3% would increase the consumption of pork if the doctor 

guaranteed the benefits. 47.5% are partially aware of the way in which the pigs are kept. 39.5% 

have never been in contact with pig farming, 49.9% believe that pigs are produced in good 

hygiene conditions, 51.9% believe that if well managed, pig farming does not cause an 

environmental impact. 83.5% believe that pigs have some kind of feeling. The most mentioned 

feeling was pain. 66.1% think that pigs are subjected to some kind of suffering during creation 

and slaughter. 59% said they were not concerned with the conditions for raising, transporting and 

slaughtering the animals during the purchase of meat. 85.3% of respondents have heard about 

animal welfare, 94.1% think animals raised under welfare standards will result in higher quality 

products, 95.6% would like the outlets to offer products originating from according to welfare 

rules, 79.7% would pay more for a product to obtain the guarantee that the animals were raised 

under welfare conditions. 

 

Keyword: consumption, profile, quality, healthiness, survey 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A carne suína foi a segunda carne mais consumida no mundo em 2020
1
. Porém, no 

Brasil, o consumo de carne suína nunca foi alto, visto que o consumo médio per capita de carne 

suína em 2020 foi de cerca de 16 kg enquanto que em países como China/Hong Kong/Macau e 

UE o consumo ultrapassou os 40 kg
2
. As regiões brasileiras com maior consumo per capita de 

carne suína in natura são a região Sul, seguida pelas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e 

Nordeste
3
. No estado de Goiás o consumo desta carne cresceu muitos nos últimos anos em 2018 

chegou a 20 kg per capita, ultrapassando a média nacional, feito conseguido principalmente 

devido aos trabalhos de incentivo e marketing da carne suína, realizados pela Associação Goiana 

de Suinocultores
4
. 

O Brasil possui mercado interno com grande potencial para o consumo de carne 

suína, apesar disso, o aumento no consumo é um desafio para o setor suinícola nacional
1
. E para 

isso é necessário incialmente possuir conhecimento sobre o comportamento do consumidor de 

carne suína. De acordo com Solomon
5
, o comportamento do consumidor é um conjunto de 

atividades dos indivíduos ou grupos quando escolhem, compram, usam ou descartam produtos, 

serviços, ideias ou experiências, para satisfazer suas necessidades e desejos. 

O estudo do comportamento consumidor vai além da análise do ato de comprar 

envolvendo as suas preferências, e no caso de carnes envolve ainda a sua percepção sobre 

diferentes aspectos como: saudabilidade, qualidade, bem-estar animal, e até mesmo a forma de 

produção destes animais
6,7

. 

Os dados advindos dos estudos de mercado consumidor ajudam estabelecer critérios 

de controle de qualidade da granja até a mesa dos consumidores, além de colaborarem na 

formulação de estratégias de marketing eficazes na gestão das empresas e nos elos da cadeia 

produtiva de forma a poder adequar o produto às expectativas dos consumidores
8-11

.  Os 

consumidores têm sido alvo de estudos, uma vez que constituem o ponto focal das cadeias de 

produção, ou seja, são os principais envolvidos. As informações que os consumidores têm acesso 

devem ser adequadas para manutenção da integridade da saúde e para tomada de decisões
12

. 

Uma multiplicidade de variáveis ou atributos presentes em um produto tem grande 

influência sobre o processo decisório de compra e consumo influenciando assim o 

comportamento do consumidor
13

. Essa relação não é diferente para o consumo de carnes suína, 

que é influenciado por fatores que vão desde crenças e mitos, valor nutricional, riscos, benefícios 

até os valores pessoais
14

.  
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O perfil do consumidor de carne tem mudado em virtude de um maior acesso a 

informações principalmente através dos meios de comunicação
15

. Para tanto, é importante que 

todos os envolvidos na cadeia produtiva conheçam os atributos que os consumidores buscam e 

os fatores que ainda necessitam ser esclarecidos para que as gerações futuras melhorem seu 

conceito sobre a carne suína e consequentemente aumente o consumo
16

. Visto que ainda existem 

dúvidas dos consumidores em relação a carne suína apesar das diversas campanhas realizadas no 

Brasil, principalmente pela ABCS por meio do Projeto Nacional de Desenvolvimento da 

Suinocultura (PNDS) para divulgar a carne, mostrando a qualidade e a diversidade dos produtos 

disponíveis, desmistificando fatores anteriormente relacionado a essa carne e aproximando o 

consumidor da produção
17,18

.
 

Estudos sobre a percepção do consumidor de carne suína em vários aspectos e 

abrangendo no estado de Goiás são escassos. Respostas a respeito deste tema poderão servir 

como subsídio importante diante da formulação de políticas públicas e investimentos 

econômicos da cadeia suinícola além de poder direcionar as empresas privadas sobre o produto a 

ser oferecido ao consumidor. 

O objetivo com essa pesquisa foi identificar, por meio de um levantamento, a 

percepção de pessoas no estado de Goiás traçando o perfil do consumidor, hábitos de consumo, 

saudabilidade, qualidade nutricional e sanitária, sistema de produção e bem-estar animal. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta de dados 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Goiás e tem parecer Nº 3.970.756 e CAAE 29708620.9.0000.5083. 

 Por meio de questionário eletrônico foram coletadas respostas de 361 pessoas 

residentes no estado de Goiás, entre os meses de abril a setembro de 2020, o questionário possuía 

38 questões (Apêndice A).  

O questionário foi estruturado em cinco partes. A primeira relacionada ao perfil do 

consumidor e seus hábitos de consumo como frequência de consumo, preferência por cortes in 

natura e industrializados. A segunda parte relacionada a percepção dos consumidores quanto a 

qualidade da carne suína. A terceira relacionada a percepção quanto a saudabilidade da carne 

suína A quarta relacionada a percepção quanto ao sistema de produção dos suínos. A quinta 

relacionada a percepção dos consumidores quanto a bem-estar dos suínos. 

 

2.2. Análise estatística 

Os resultados foram tabulados e apresentados em porcentagem, à diferença foi 

considerada significativa quando entre duas variáveis seus intervalos não se sobrepunham. As 

relações entre algumas variáveis foram testadas com um teste Qui-Quadrado utilizando o 

software R- version 2.15.1(2013). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Responderam ao questionário 361 pessoas residentes no estado de Goiás, das quais 

60,4% eram do sexo feminino e 39,6% do sexo masculino (Tabela 1). Segundo dados do censo 

demográfico realizado pelo IBGE e apresentados em IBGE
19

 a população do Estado de Goiás no 

ano de 2010 era formada por 50,4% mulheres e 49,6% homens. Entre os participantes da 

pesquisa observa-se maior porcentagem de respostas por parte de mulheres e isso pode ser 

devido primeiramente ao fato da pesquisa ter sido realizado apenas via internet, e segundo dados 

do IBGE
20

, na Região Centro Oeste do país, 52,6% dos usuários de internet são mulheres e 

47,4% são homens, mostrando que as mulheres utilizam mais a internet do que os homens, além 

disso, pessoas do sexo feminino podem ser mais receptivas a responder esse tipo de questionário. 

A maioria dos respondentes a esta pesquisa possuíam de 21 a 30 anos (38,2%) e de 

31a 40 anos (28,8%) (Tabela 1). Segundo o IBGE
19

, no estado de Goiás a maior parte da 

população se encontra na faixa etária entre 20 a 34 anos, isso poderia explicar os dados aqui 

obtidos. Além disso, visto que a pesquisa foi realizada apenas via internet, outro ponto 

importante a ressaltar é que em 2019 na região Centro Oeste, 41,0% dos usuários de internet 

estavam na faixa etária de 20 a 39 anos
21

. 

No que se refere à renda salarial, 36,8% declararam possuir renda menor que 2 

salários mínimos (Tabela 1). O salário mínimo no Brasil em 2020 era de R$ 1.045,00, e segundo 

o IBGE em Goiás o rendimento médio da população foi de R$ 1.258,00 em 2020
22

. A renda é 

um fator que pode interferir no consumo de determinados produtos, em função do preço e do 

poder de compra dos consumidores
23

. 

A maioria das pessoas que responderam a pesquisa disse possuir ensino superior 

(77,6%) (Tabela 1). Apesar de o estado de Goiás ainda possui alto índice de pessoas com baixo 

nível de escolaridade (40,8%), o contingente populacional com escolaridade alta está crescendo 

no estado
24

. A concentração da amostra neste nível de escolaridade deve-se também a 

metodologia de coleta dos dados que restringia o acesso à internet para responder a pesquisa, 

sabendo que o uso da internet tem relação direta com os anos de estudo, quanto maior a 

formação escolar, mais elevada é a utilização das redes
25

. O grau de estudo pode ser relacionado 

com o nível de informação dos consumidores, pois em geral, as pessoas com maior nível de 

graduação possuem uma maior fonte de informações sobre os alimentos consumidos, além de 

saber identificar notícias verídicas, influenciando o interesse maior pelo cuidado com a saúde 

através da alimentação
26

. 
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TABELA 1 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior sobre 

as perguntas: Gênero; Idade; Renda salarial; Escolaridade 

 Frequência 

Pergunta realizada Absoluta (n) Percentual (%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Gênero     

Feminino 218 60,4 55,3 65,4 

Masculino 143 39,6 34,6 44,7 

Total 361 100   

Idade     

18 a 20 20 5,5 3,2 7,9 

21 a 30 138 38,2 33,2 43,2 

31 a 40 104 28,8 24,1 33,5 

41 a 50 54 15,0 11,3 18,6 

51 a 60 34 9,4 6,4 12,4 

Acima de 60 11 3,1 1,3 4,8 

Renda salarial     

Menor que 2 salários 133 36,8 31,9 41,8 

2 a 4 salários 93 25,8 21,2 30,3 

4 a 6 salários 51 14,1 10,5 17,7 

6 a 10 salários 45 12,5 9,1 15,5 

Maior que 10 salários 39 10,8 7,6 14,0 

Total 361 100   

Escolaridade     

Nível fundamental 12 3,3 1,5 5,2 

Nível médio 69 19,1 15,1 23,2 

Nível superior 280 77,6 73,3 81,9 

Total 361 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Do total de pessoas que responderam à pesquisa, 93,9% afirmaram consumir carne 

suína, destes 51% afirmaram consumir carne suína semanalmente. Os principais motivos de 

consumo apontado foram o sabor (41,3%), e a opção de variar o cardápio (31,6%), já que as duas 

respostas foram estatisticamente iguais (Tabela 2). Apesar da carne suína ocupar a 3 posição na 

escolha dos consumidores, os presentes dados mostram que a carne é aceita pelas pessoas que 

responderam ao questionário, visto que estes incluem esta carne em suas refeições pelo menos 

uma vez na semana, além disso dados da ABCS
2
 mostram que nos últimos 5 anos houve um 

aumento de 16,5% no consumo de carne suína e  entre os fatores que levaram a este aumento 

estão o preço mais baixo quando comparado a carne bovina, a criação de campanhas de 

promoção da carne suína mostrando não só seu valor nutricional e qualidade sanitária mas 

também trazendo cortes mais atrativos para os consumidores
27

.  
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TABELA 2 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior sobre 

as perguntas referentes a consumo, frequência de consumo e principal motivo pelo 

qual consome carne suína 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior 
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você consome carne suína?     

Sim 339 93,9 91,4 96,4 

Não 22 6,1 3,6 8,6 

Total 361 100   

Com que frequência você consome 

carne suína? 
  

  

Semanalmente 173 51,0 45,7 56,3 

Quinzenalmente 80 23,6 23,6 28,1 

Mensalmente 51 15,0 11,2 18,8 

Diariamente 17 5,0 2,7 7,3 

Datas Festivas 18 5,4 2,9 7,7 

Total 339 100   

Principal motivo pelo qual consome 

carne suína? 
  

  

Sabor 140 41,3 36,1 46,5 

Variar o cardápio 107 31,6 26,6 36,5 

Habito Familiar 55 16,2 12,3 20,1 

Saudável 20 5,9 3,4 8,4 

Preço 14 4,1 2,0 6,2 

Praticidade 3 0,9 -0,1 1,9 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Dos 6,1% que responderam não consumir carne suína, os principais motivos 

apresentados foram o de não gostar do sabor (36,4%) estatisticamente igual às opções, falta de 

hábito (18,2%), carne gordurosa (13,6%), vegetariano/vegano (13,6%), transmite doenças (9,1%) 

(Tabela 3). O que justificaria estes resultados seria principalmente o fato de existirem mitos e 

preconceitos referentes à qualidade nutricional e sanitária desse produto, ligando a carne suína a 

uma carne gorda, “remosa” e que provocaria alguns tipos de doenças. Além disso, por fatores 

culturais ou costumes, e por não saberem preparar o alimento, acabam não gostando do sabor do 

mesmo
28

. Porém os motivos do não consumo são bastante diferenciados entre os trabalhos, 

Santos et al.
29

, 48,03% afirmaram não consumir carne suína por causar algum risco à saúde, 

Bezerra et al.
30

, o principal motivo foi o fato da maioria se declarar vegetariana (40,23%).  
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TABELA 3 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior 

referentes as respostas sobre o motivo de não consumir carne suína 

  Frequência 

Pergunta realizada 

 

Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior 
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Motivo de não consumir carne suína?     

Não gosto do sabor 8 36,4 16,3 56,5 

Falta de hábito 4 18,2 2,1 34,3 

Carne gordurosa 3 13,6 -0,7 28,0 

Vegetariano/Vegano 3 13,6 -0,7 28,0 

Transmite doenças 2 9,1 -2,9 21,1 

Faz mal à saúde 1 4,5 -4,2 13,2 

Acho que o suíno é criado em 

condições sanitárias inadequadas 
1 4,5 -4,2 13,2 

Total  22 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem 

 

Dentro do grupo que afirmaram não consumir carne suína a maioria foi do sexo 

feminino, correspondendo a 68,2% da amostra sendo significativamente diferente (p<0,05) 

quando comparado com a população do sexo masculino que afirmou não consumir esse tipo de 

carne (Tabela 4). Estes dados estão de acordo com os de Gervásio
31 e 

Pimenta et al
32

. Esse fato 

pode estar ligado ao fato errôneo de ainda achar que a carne suína é gordurosa e com sabor forte, 

e as mulheres serem mais especificas ao recusarem esse tipo de alimento, pensando 

principalmente na saúde e estética, ainda há o mito em algumas regiões de que mulheres 

grávidas não podem comer carne suína, justamente por ser remosa. 

 

TABELA 4 - Relação entre o Gênero e o Não consumo de carne suína 

 Não consome carne suína  

 Frequência  

 Absoluta (n) Percentual (%) p
1 

Gênero    

Feminino 15 68,2 
<0,05 

Masculino 7 31,8 

Total 22 100  
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Foi observado que a maioria das pessoas que responderam a pesquisa consomem a 

carne suína de forma in natura (68,7%) (Tabela 5). Dados semelhantes também foram 

encontrados por Santos et al.
29

. De forma geral no Brasil, 70% do consumo de carne suína é na 

forma industrializada
33

. Os dados aqui encontrados podem estar relacionados a uma tendência à 
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preocupação com uma alimentação mais saudável, natural e livre de aditivos alimentares, como 

os conservantes, muito presente em alimentos industrializados, além disso, a renda salarial 

apresentada também pode ser um dos motivos, já que a carne in natura tem preço menor que a 

carne industrializada
34

. 

 

TABELA 5 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

respostas sobre o Consumo de carne suína in natura e industrializada 

  Frequência 

Pergunta realizada  
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior 
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Consome mais carne in natura ou 

industrializada? 
  

  

In natura 233 68,7 63,8 73,7 

Industrializada 106 31,3 26,3 36,2 

Total 
 

339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Quando relacionamos o consumo de carne suína in natura ou industrializada com a 

idade, observamos que o consumo de carne suína in natura aumenta conforme a idade, sendo 

que os entrevistados acima de 60 anos 100% consomem apenas carne suína in natura (Tabela 6). 

Esse resultado pode estar relacionado à formação dos hábitos alimentares dos idosos, ocorrida 

em época em que a oferta e o consumo desses produtos eram menores, ou até mesmo a cultura de 

que esses alimentos são menos digestivos e impróprios após uma determinada idade. 

 

TABELA 6 – Relação do Consumo de carne suína in natura e industrializada com a idade 

 Consome mais carne in natura ou industrializado  

 Frequência Percentual (%)  

 In natura Industrializada p
1 

Idade    

18-20 52,9 47,0 

<0,05 

21-30 64,9 35,1 

31-40 67,3 32,6 

41-50 68,6 31,4 

51-60 87,5 12,5 

Acima de 60 100 0 

Total 100 100  
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 
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Relacionando a renda salarial com o consumo de carne suína in natura ou 

industrializada, observamos que a carne suína in natura é a mais consumida independente da 

faixa de renda (Tabela 7), visto que as produtos industrializados são mais caros, estes dados 

refletem o cenário de recessão econômica vivida no país, o aumento exorbitante do valor de 

proteínas concorrentes como carne bovina, também pode ter contribuído para este resultado
35

. 

 

TABELA 7 - Relação do Consumo de carne suína in natura e industrializada com a Renda 

Salarial 

 Consome mais carne in natura ou industrializado  

 Frequência Percentual (%)  

 In natura Industrializada p
1 

Renda Salarial    

Menor que 2 salários 69,0 31,0 

<0,05 

2 a 4 salários 67,1 32,9 

4 a 6 salários 58,3 41,7 

6 a 10 salários 71,4 28,6 

Maior que 10 salários 81,6 18,4 

Total 100 100  
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Os cortes in natura de carne suína indicados como mais consumidos pelas pessoas 

que responderam ao questionário foram, o lombo (27,3%), a costela (27,1%) e pernil (24,2) 

(Tabela 8). Excluindo o fator renda, observa-se que os cortes lombo, costela e pernil aparecem 

ocupando sempre as primeiras colocações, embora, dependendo da região, em posições 

diferentes, isto demonstra que a preferência por um corte cárneo também está relacionada aos 

hábitos de consumo de cada região como observados nos trabalhos de Correia et al.
36

 na cidade 

de Turvânia (GO), o corte comercial mais consumido foi a costela, com 36% de aceitação; 

Varga
37

 na Cidade de Florianópolis (SC), observou que  preferência pelos cortes de costela e 

pernil, representando 42,1% dos consumidores, seguido do lombo e carré com 32,5% da 

preferência; Oliveira et al.
38

  na cidade de  Colônia do Piauí (PI), os cortes comerciais mais 

consumidos foram , a costela com 35,8%, seguida pela bisteca com 34,7%. Estes dados mostram 

também que cortes nobres como filé mignon e picanha que são bastante conhecidas e 

consumidas nos bovinos, ainda são pouco consumidas em cortes suínos, podendo ser os motivos 

principais a falta de conhecimento da existência e disponibilidade nos pontos de venda destes 

cortes e o preço mais elevado comparado como os demais cortes listados
39

.  
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TABELA 8 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

respostas sobre quais cortes in natura de carne suína mais consome 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 
Percentual (%) 

Quais cortes in natura de carne suína você mais 

consome? (Marque até 3 opções) 
  

     Lombo 237 27,3 

Costela  235 27,1 

Pernil 210 24,2 

Bisteca 85 9,8 

Filé Mignon 42 4,8 

Picanha 32 3,7 

Pé, rabo, orelha 27 3,1 

 

Quando perguntado sobre quais os industrializados de carne suína mais consumidos 

pelas pessoas que responderam ao questionário, obtivemos bacon (26,3%), linguiça (25,9%) e 

presunto/apresuntado (24,2%) (Tabela 9). Excluindo o fator renda em Sanclerlândia (GO), 

Gonçalves et al.
40

, observaram que apresuntados e salsichas com 18,33% foram os 

industrializados de carne suína mais consumidos. Santos et al.
41 

em Raposa (MA), que 62% dos 

entrevistados afirmam consumir produtos derivados da carne suína sendo que a mais consumida 

foi a linguiça 46%, bacon 24%, presunto 18%. Braga
17

, em relação ao produto industrializado 

mais consumido percebeu que em Chapecó (SC) a maioria dos entrevistados prefere o salame 

(43%), seguido pelo presunto (30%). É possível observar que a predileção do industrializado de 

carne suína também está relacionada aos hábitos de consumo de cada região. É que apenas uma 

pequena parte dos entrevistados não consomem industrializados (0,3%). Levando-se em conta 

que os embutidos podem gerar vários prejuízos à saúde, principalmente por conter grandes 

quantidades de gordura, sal, conservantes e corantes a baixa rejeição pode ser um dado 

preocupante visto que ocorreu um aumento considerável no consumo de industrializados em 

geral em 2020
42

.  

 

TABELA 9 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

respostas sobre os principais embutidos de carne suína consumidos 

 Frequência 

Pergunta realizada Absoluta (n) Percentual (%) 

Principais embutidos de carne suína consumidos? 

(Marque até 3 opções) 
  

Salsicha 91 9,4 

     Salame  73 7,5 

Presunto/ Apresuntado 220 22,7 

Bacon 255 26,3 

Linguiça 251 25,9 
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Mortadela 76 7,8 

Não consumo embutidos 3 0,3 

 

 

Quanto ao local de compra, verifica-se que existe a preferência da compra em 

supermercado/hipermercado (56,6%) (Tabela 10). Este fato pode ocorrer devido à praticidade do 

supermercado, aproveitando-se da oportunidade de já estarem no local para compras de outros 

produtos além das carnes, como pode ser verificado nas pesquisas realizadas por Raimundo e 

Zen
26

 e Wagner
43

. Esses resultados mostram ainda a importância dos supermercados como 

pontos de venda de carne suína, bem como o impacto que estratégias de marketing nestes locais 

podem causar sobre os consumidores e sobre o volume de produtos comercializados
44

. 

 Apesar de pequeno ainda existe o mercado de compra de carne suína diretamente do 

produtor (6,8%), este ato visa principalmente à aquisição da proteína com um menor preço
17

. Um 

dado que merece atenção é o de compra de carne suína em feira livre, que ocorre principalmente 

em cidades do interior e desempenha um importante papel social e econômico, facilitando o 

escoamento da produção familiar e promovendo o desenvolvimento econômico das cidades. 

Porém a venda de carnes em feira livre em sua maioria é realizada de forma inadequada com 

ausência de fiscalização sanitária, abate e o comércio clandestino, condições insalubres de 

transporte, conservação e exposição das carnes e a falta de higiene dos utensílios utilizados o que 

pode levar a contaminação dos alimentos por microrganismos e causar danos à saúde dos 

consumidores
45,46

.  

 

TABELA 10 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior: Local 

de compra de carne suína 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Local de compra da carne suína?     

Supermercado/Hipermercado 192 56,6 51,4 61,9 

Açougue 120 35,4 30,3 40,5 

Direto do produtor 23 6,8 4,1 9,5 

Frigoríficos 2 0,6 -0,2 1,4 

Feira Livre 2 0,6 -0,2 1,4 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 



77 

 

O principal atributo da carne suína observado no momento da compra foi a cor com 

39,2% (Tabela 11). Os resultados encontrados sugerem que a população considera os aspectos 

visuais como o principal parâmetro de qualidade que os motiva no momento da compra, o que 

pode ser motivado pela facilidade de identificação, já que de modo geral os cortes cárneos estão 

dispostos nas gôndolas nos locais de venda
47

. 

 

TABELA 11 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior sobre 

a pergunta: Principal atributo da carne suína observado no momento da compra 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

 (n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Principal atributo da carne 

suína observado no momento 

da compra 

  

  

Cor 133 39,2 34,0 44,4 

Preço 60 17,7 13,6 21,8 

Teor de Gordura 44 13,0 9,4 16,6 

Cheiro Agradável 34 10,0 6,8 13,2 

Textura 28 8,3 5,3 11,2 

Menor quantidade de ossos 21 6,2 3,6 8,9 

Facilidade de compra 18 5,3 2,9 7,7 

Qualidade 1 0,3 -0.3 0,9 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

A higiene do local de venda foi citada como o principal item observado no momento 

da compra de carnes (78,2%) (Tabela 12). Resultado similar foi observado por outros autores 

como Carvalho et al.
48

 e Santos et al.
49

. A higiene do local de venda de carne suína é de extrema 

importância assim como a higienização dos equipamentos e as boas práticas dos manipuladores 

das carnes visto que está relacionado com aspectos higiênicos-sanitários que podem evitar 

contaminação das carnes comercializadas e consequentemente enfermidades nos consumidores
50

. 

 

TABELA 12 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

respostas sobre o Principal item observado no momento da compra de carnes 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Principal item observado no     
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momento da compra de carnes 

Higiene do local 265 78,2 73,8 78,2 

Data de validade 48 14,2 10,5 17,9 

Embalagem 13 3,8 1,8 5,9 

Temperatura 9 2,6 0,9 4,4 

Marca 4 1,2 0,03 2,3 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

A maioria das pessoas que responderam ao questionário disseram conhecer a 

importância da inspeção de produtos de origem animal (79,6%), apesar disso não foi observada 

diferença significativas entre as respostas sobre a procura pela procedência da carne adquirida 

fincando as respostas: Sim com 35,1%, Não com 33,9% e Às vezes com 31,0%. Além disso, 

54,0% não procuram pela identificação de carimbos de inspeção sanitária no momento da 

compra (Tabela 13). Estes resultados demonstram que apesar de saber que a inspeção higiênico-

sanitária, representada pelos selos de inspeção, tem por objetivo fundamental a preservação da 

saúde pública, proporcionando à população o acesso a um alimento seguro, reduzindo os riscos 

de transmissão de zoonoses e de toxinfecções alimentares, ela pode ser realizada tanto pelo 

serviço de inspeção municipal, quanto estadual e federal, mudando apenas âmbito de 

comercialização do produto e não o rigor na inspeção
34,51

. O desinteresse sobre a origem das 

carnes favorece a clandestinidade na cadeia produtiva e aumenta o risco de transmissão de 

doenças aos consumidores já que produtos sem inspeção são passíveis de contaminações físicas, 

químicas e microbiológicas, podendo causar doenças na população, como intoxicações, 

parasitoses e até mesmo doenças sistêmicas e morte
52

.  

 

TABELA 13 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior de 

respostas sobre busca de informações sobre inspeção dos produtos de origem 

animal, conhecimento da procedência da carne adquirida, procura por carimbos 

de inspeção sanitária no momento da compra 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você tem algum conhecimento sobre 

a importância da inspeção de 

produtos de origem animal? 

  

  

Sim 270 79,6 75,4 83,9 

Não 69 20,4 16,1 24,6 

Total 339 100   

Você procura saber sobre a     
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procedência da carne adquirida? 

Sim 119 35,1 30,0 40,2 

Não 115 33,9 28,9 39,0 

As vezes 105 31,0 26,0 35,9 

Total 339 100   

Você procura pela identificação de 

carimbos de inspeção sanitária no 

momento da compra? 

  

  

Não 183 54,0 48,7 59,3 

Sim 115 33,9 28,9 39,0 

Desconheço carimbo de inspeção 41 12,1 8,6 15,6 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Observando os dados de quem respondeu não conhecer a importância da inspeção de 

produtos de origem animal, notamos que a maioria também não procura saber sobre a 

procedência da carne adquirida (65,2%) e não procura pela identificação de carimbos de 

inspeção sanitária no momento da compra (63,8%) (Tabela 14). Estes dados comprovam um real 

desconhecimento, de parte de algumas pessoas que responderam ao questionário, da importância 

em consumir produtos de origem animal inspecionado e mostra que são necessários trabalhos de 

conscientização junto aos consumidores, enfatizando a importância da certificação sanitária e as 

possíveis doenças de caráter zoonótico transmissíveis por produtos de origem animal. 

 

TABELA 14 - Relação entre as perguntas: Você tem algum conhecimento sobre a importância 

da inspeção de produtos de origem animal? Você procura saber sobre a 

procedência da carne adquirida? Você procura pela identificação de carimbos de 

inspeção sanitária no momento da compra? 

 Você tem algum conhecimento sobre a 

importância da inspeção de produtos de 

origem animal? 

 

 Frequência Percentual (%)  

 Não Sim p
1 

Você procura saber sobre a 

procedência da carne adquirida? 

   

Sim  11,6 41,1 

<0,01 Não 65,2 25,9 

Às vezes 23,2 33,0 

Você procura pela identificação de 

carimbos de inspeção sanitária no 

momento da compra? 

   

Não 63,8 51,5 

<0,01 Sim 10,1 40,0 

Desconheço carimbo de inspeção 26,1 8,5 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-quadrado. 
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Relacionando o conhecimento sobre a importância da inspeção de produtos de 

origem animal com nível de escolaridade das pessoas que responderam o questionário foi 

possível observar que quando maior o grau de instrução maior o número de pessoas que disseram 

possuir algum conhecimento sobre a importância da inspeção de produtos de origem animal 

(Tabela 15). Sobre a idade observamos que consumidores com idades menores (21 a 30 anos) 

foram os que mais responderam conhecer a importância da inspeção de produtos de origem 

animal. Estes dados mostram que apesar do serviço de inspeção federal já possuir mais de 100 

anos, as pessoas com mais idade tendem a demonstrar pouca preocupação com a origem dos 

alimentos que consomem, sob o argumento de que sempre o fizeram e nunca adoeceram, 

esquecendo-se de que em algum momento de suas vidas foi acometida por algum distúrbio 

gastrointestinal, não os associando a uma causa possivelmente alimentar
53

. Já os mais jovens 

estão, cada vez mais, preocupados com a segurança dos alimentos consumidos
53

. Sobre a renda 

salarial é possível observar que dentre os que declararam não possuir conhecimento sobre a 

importância da inspeção de produtos de origem animal, a maior porcentagem (59,4%) é de 

pessoas com renda salarial menor que 2 salários mínimos (Tabela 15).  

 

TABELA 15 - Relação entre as perguntas: Você tem algum conhecimento sobre a importância 

da inspeção de produtos de origem animal? Idade; Escolaridade; Renda Salarial 

  Você tem algum conhecimento sobre a 

importância da inspeção de produtos de origem 

animal? 

 

 Frequência Percentual (%)  

 Não Sim p
1 

Idade    

18 a 20 7,2 4,5 

<0,05 

21 a 30 40,5 38,1 

31 a 40 31,9 28,1 

41 a 50 8,7 16,7 

51 a 60 8,7 9,6 

Acima de 60 2,9 3 

Escolaridade    

Nível fundamental 5,8 2,6 

<0,05 Nível médio 34,8 14,4 

Nível superior 59,4 83,0 

Renda Salarial    

Menor que 2 salários 59,4 31,5 

<0,05 

2 a 4 salários 24,6 25,2 

4 a 6 salários 5,8 16,3 

6 a 10 salários 7,2 13,7 

Maior que 10 salários 2,9 13,3 
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1 
Diferença significativa <0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Apesar dos mais jovens declararem possuir conhecimento sobre a importância da 

inspeção de produtos de origem animal é possível observar uma contradição já que a idade de 21 

a 30 anos foram os quem mais declaram não procurar pela identificação de carimbos de inspeção 

sanitária no momento da compra (39,9%) e desconhecer o carimbo de inspeção (43,9%) (Tabela 

16). Mostrando que ainda pode haver uma desinformação sobre como identificar se a carne foi 

inspecionada. O ideal é verificar se os rótulos do produto apresentam o selo do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), dos municípios (SIM) ou Estados (SIE). Além disso, observamos que a 

renda também influencia na identificação do selo de inspeção sanitária, já que a maior 

porcentagem dos que declaram não conhecer o selo de inspeção possuem renda menor que 2 

salários (56,1%),  o poder aquisitivo pode influenciar na compra de carne inspecionadas, já que a 

carne clandestina em geral é direcionada  para a população de mais baixa renda e possui preço 

mais acessível, levando até mesmo ao desconhecimento da importância da inspeção como 

mencionada acima e consequentemente não conhecimento dos selo de inspeção
54

. 

 

TABELA 16 - Relação entre as perguntas: Você procura pela identificação de carimbos de 

inspeção sanitária no momento da compra? Com Idade; Renda Salarial 

 
Você procura pela identificação de carimbos de 

inspeção sanitária no momento da compra? 
 

 Frequência Percentual (%)  

 

Desconheço 

carimbo de 

inspeção 

Não Sim p
1 

Idade     

18 a 20 19,5 4,9 0 

<0,05 

21 a 30 43,9 39,9 34,8 

31 a 40 26,8 29 29,6 

41 a 50 2,4 15,8 18,3 

51 a 60 4,9 8,2 13 

Acima de 60 2,4 2,2 4,3 

Renda Salarial     

Menor que 2 salários 56,1 37,2 30,4 

<0,05 

2 a 4 salários 29,3 23,0 27,0 

4 a 6 salários 9,8 15,8 13,0 

6 a 10 salários 4,9 14,2 12,2 

Maior que 10 salários 0 9,8 17,4 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 
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Quando perguntado se conheciam o valor nutricional da carne suína, 57,8% 

responderam conhecer parcialmente (Tabela 17). Esse conhecimento parcial pode ser devido ao 

fato de que por muitos anos a carne suína foi cercada de mitos e a associada a um alimento 

gorduroso e que fazia mal para a saúde, porém nos últimos anos a visão de parte da população 

sobre esta carne vem mudando principalmente devido a campanhas informativas sobre este 

produto e também por um maior interesse dos consumidores que buscam conhecer melhor o 

perfil nutricional dos alimentos de uma forma geral.  

 

TABELA 17 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Você conhece o valor nutricional da carne suína? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Relativa 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você conhece o valor nutricional da 

carne suína? 
  

  

Conheço parcialmente 196 57,8 52,6 63,1 

Não conheço 87 25,7 21,0 30,3 

Conheço totalmente 56 16,5 12,6 20,5 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Demonstrando o conhecimento parcial sobre o valor nutricional da carne suína, 

70,8% das pessoas que responderam ao questionário acreditam que a quantidade de gordura da 

carne suína varia conforme o corte consumido e 78,5% acreditam que o consumo de carne suína 

não aumenta o colesterol. Apesar disso, 54,6% dos consumidores apontaram o peito de frango 

sendo o alimento com menor quantidade de calorias e colesterol entre os listados e apenas 33% 

acreditam que o lombo suíno possui menor quantidade de calorias e colesterol (Tabela 18).  

Os resultados aqui apresentados demonstram que os consumidores que responderam 

ao questionário possuem mais informações sobre o valor nutricional da carne suína e menos 

conceitos errôneos que podem causar impactos negativos na sociedade, fazendo com que a 

mesma seja vista como uma “carne gorda”, “remosa” e “muito calórica”, apesar de alguns 

esclarecimentos ainda serem necessários quando ocorre comparação à carne suína com outras 

carnes. 

É importante salientar que, atualmente, a carne suína é ótima fonte de proteínas, 

vitaminas do complexo B, fósforo, zinco e potássio
18

. A carcaça suína perdeu mais de 31% de 

gordura desde os anos 80, além disso, se tratando de colesterol e calorias, houve uma 
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significativa evolução na produção da carne suína, melhoramento genético e nutrição que foi 

traduzindo em uma redução do colesterol e de calorias, tornando a carne suína em um alimento 

mais magro e nutritivo
55

. Quando comparada com outras carnes a carne suína tem níveis de 

gordura e colesterol semelhantes ou até mais baixos do que os demais cortes cárneos como 

demonstrado por Hautrive et al.
56

, que encontraram menores quantidade de colesterol na carne 

suína, quando comparada com as outras carnes. Benatti
57

, mostrou as concentrações de colesterol 

em diferentes cortes de carne, sendo 75 mg de colesterol na alcatra bovina, já o peito de frango 

apresentou 73 mg e, por fim, o lombo suíno com uma em média de 65 mg de colesterol. 

 

TABELA 18 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

perguntas: Você acha que a carne suína tem grande quantidade de gordura? Você 

acha que o consumo de carne suína aumenta o colesterol? Em sua opinião qual 

destes alimentos apresenta menor quantidade de calorias e colesterol? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você acha que a carne suína tem 

grande quantidade de gordura? 
  

  

Depende do corte consumido 240 70,8 66,0 75,6 

Não 65 19,2 15,0 23,4 

Sim 34 10,0 6,8 13,2 

Total 339 100   

Você acha que o consumo de carne 

suína aumenta o colesterol? 
  

  

Não 266 78,5 74,1 82,8 

Sim 73 21,5 17,2 25,9 

Total 339 100   

Em sua opinião qual destes alimentos 

apresenta menor quantidade de 

calorias e colesterol? 

  

  

Peito de Frango 185 54,6 49,3 59,8 

Lombo Suíno 112 33,0 28,0 38,0 

Filé Mignon Bovina 21 6,2 3,6 8,8 

Alcatra Bovina 21 6,2 3,6 8,8 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Relacionando o conhecimento do valor nutricional da carne suína com a pergunta 

sobre qual alimento apresenta menor quantidade de calorias e colesterol, observamos que os 

participantes desta pesquisa que responderam conhecer totalmente o valor nutricional da carne 

suína acham que a alimento com menos quantidade de calorias e colesterol é o lombo suíno 
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(53,6%). Além disso, observamos que independentemente do nível de conhecimento sobre o 

valor nutricional da carne suína a maioria dos acreditam que a carne suína não aumenta o 

colesterol e que acham que a quantidade de gordura depende do corte consumido (Tabela 19). 

Estes dados mostram que existe uma parte das pessoas que responderam o questionário possuem 

um nível maior de informações sobre o valor nutricional da carne suína principalmente quando 

ocorre comparação da carne suína com outras carnes e a variação de gordura entre os cortes. 

 

TABELA 19 - Relação entre as perguntas: Você conhece o valor nutricional da carne suína? 

Com em sua opinião qual destes alimentos apresenta menor quantidade de 

calorias e colesterol? Você acha que a carne suína tem grande quantidade de 

gordura? Você acha que o consumo de carne suína aumenta o colesterol? 

 Você conhece o valor nutricional da carne suína?  

 Frequência Relativa (%)  

 
Conheço 

parcialmente 

Conheço 

totalmente 
Não conheço p

1 

Em sua opinião qual destes 

alimentos apresenta menor 

quantidade de calorias e 

colesterol? 

    

Alcatra Bovino 6,6 1,8 8,0 

<0,05 
Filé Mignon Bovino 5,6 3,6 9,2 

Lombo Suíno 34,2 53,6 17,2 

Peito de Frango 53,6 41,1 65,5 

Você acha que a carne suína 

aumenta o colesterol? 
    

Não 81,6 96,4 59,8 
<0,05 

Sim 18,4 3,6 40,2 

Você acha que a carne suína tem 

grande quantidade de gordura? 
    

Depende do corte consumido 74,0 64,3 67,8 

<0,05 Não 19,9 32,1 9,2 

Sim 6,1 3,6 23,0 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Sobre a questão: Você acha que a carne suína faz mal à saúde? 94,1% responderam 

não, além disso, foi perguntado se o consumo de carne suína poderia transmitir cisticercose, 

63,4% acreditam que não e 36,6% acreditam que sim (Tabela 20). Sobre a cisticercose pode-se 

verificar que algumas crenças sobre a carne suína ainda se encontram enraizadas e afetam seu 

consumo, já que 36,6% dos entrevistados acreditam que o consumo de carne suína pode 

transmitir cisticercose. Essas crenças são fortemente demonstradas em vários trabalhos como 

observado por Silveira et al.
58

 e Farias et al.
59

 onde os entrevistados relataram que entre os 

alimentos que podem transmitir a cisticercose está a carne suína (62,81%). 
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TABELA 20 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

perguntas: Você acha que a carne suína faz mal à saúde? Você acha que a carne 

suína transmite cisticercose? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você acha que a carne suína faz mal 

à saúde? 
  

  

Não 319 94,1 91,6 96,6 

Sim 20 5,9 3,4 8,4 

Total 339 100   

Você acha que a carne suína 

transmite cisticercose? 
  

  

Não 215 63,4 58,3 68,5 

Sim 124 36,6 31,4 41,7 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Quando observamos às pessoas que afirmaram que a carne suína faz mal à saúde 

75,0% delas também acreditam que a carne suína aumenta o colesterol e 70,0% que a carne suína 

transmite cisticercose (Tabela 21). Os resultados mostram que apesar de grande parte das 

pessoas que responderam ao questionário acreditarem que a carne suína não faz mal à saúde uma 

pequena parte ainda acredita que seu consumo possa trazer algum risco, de uma forma geral essa 

parte da população atrelam à carne suína a obesidade, pressão alta, colesterol, além disso, as 

pessoas ainda acreditam que não devem consumir carne suína e seus derivados quando estão 

doentes ou em pós-operatório, uma vez que este produto é associado a problemas inflamatórios, 

o que já foi demonstrado não ser verdade
60,61

. Ainda relacionado com a saúde do consumidor a 

qualidade microbiológica da carne suína é um item importante visto que esta carne constitui 

excelente meio para o desenvolvimento de diversos microrganismos, podendo ser responsável 

pela transmissão de bactérias patogênicas para o homem e causar as chamadas DTAs (doenças 

transmitidas por alimentos)
62

. Para evitar uma possível contaminação o primordial é o consumo 

apenas de carnes inspecionadas já que nos frigoríficos inspecionados há o emprego das Boas 

Práticas de Fabricação que tem o intuito de gerar um alimento com padrão de qualidade 

higiênico-sanitário aceitável, além disso, é importante observar a higiene dos locais de venda, 

dos equipamentos e dos manipuladores, observar a temperatura de refrigeração, armazenamento 

das carnes e evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos
63,64

. 
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Em relação à cisticercose observa-se que a desinformação a este respeito ainda é 

grande na amostra estudada, visto que o fato do consumo de carne suína poder transmitir 

cisticercose a humano ser um mito, pois é impossível o homem adquirir essa doença via carne e 

que, ao comer carne crua ou mal passada dos suínos e bovinos, que contenha as larvas das tênias 

(cisticercos), o homem passa a desenvolver teníase e não cisticercose
30

. Diferente do que se 

acredita, a cisticercose é adquirida por meio de alimentos ou água contaminada com fezes de 

humanos portadores da Taenia solium. Desta forma para o suíno adquirir a larvas das tênias 

(cisticercos) é necessário que ele ente em contato com alimentos ou água contaminada com fezes 

de humanos portadores da Taenia solium, porém atualmente a contaminação dos suínos criados 

em sistemas de alto padrão sanitário, não tendo contato com possíveis fontes de contaminação e 

inspecionados durante o abate é praticamente nula
65

. 

 

TABELA 21 - Relação entre as perguntas: Você acha que a carne suína faz mal à saúde? com 

você acha que a carne suína aumenta o colesterol? E você acha que a carne suína 

transmite cisticercose  

 Você acha que a carne suína faz mal à saúde?  

 Frequência Percentual (%)  

 Não Sim p
1 

Você acha que a carne suína 

aumenta o colesterol? 
   

Não 81,8 18,2 
<0,05 

Sim 25,0 75,0 

Você acha que a carne suína 

transmite cisticercose 
   

Não 65,5 34,5 
<0,05 

Sim 30,0 70,0 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Quando relacionamos a renda salarial com as pessoas que acreditam que a carne 

suína transmita cisticercose observamos que a maioria das respostas positivas são de pessoas que 

declararam possuir renda mais baixa, 2 a 4 salários (32,3%) e menos que 2 salários (25,8%) 

(Tabela 22). Esse resultado demonstra um baixo padrão de conhecimento sobre o complexo 

teníase-cisticercose, sabendo que a contaminação pela cisticercose está diretamente ligada às 

condições socioeconômicas, ambientais e higiênico-culturais da população
66

.  

 

TABELA 22 - Relação entre as perguntas: Você acha que a carne suína transmite cisticercose? 

Com Renda salarial 

 Você acha que a carne suína transmite cisticercose?  

 Frequência Percentual (%)  
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 Não Sim p
1 

Renda salarial    

Menor que 2 salários 43,7 25,8 

0,05 

2 a 4 salários 20,9 32,3 

4 a 6 salários 13,0 16,1 

6 a 10 salários 12,6 12,1 

Maior que 10 salários 9,8 13,7 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Para entender a influência que os médicos e nutricionistas podem ter sobre o 

consumo de carne suína foi perguntado aos consumidores de carne suína que participaram desta 

pesquisa, se eles ou alguém que conheça já havia recebido de algum médico/nutricionista a 

contraindicação da ingestão de consumo da carne suína, 69% responderam que não e 31% sim, 

neste mesmo sentido foi perguntado se eles aumentariam seu consumo de carne suína caso o 

médico garantisse os benefícios que o consumo desta carne poderia trazer 67,3% responderam 

que sim e 32,7% que não (Tabela 23).  

E possível observar que parte das pessoas que responderam ao questionário ainda 

recebe orientações de profissionais de saúde para o não consumo da carne suína, corroborando 

com isso Lima
28

 observou que idosos entrevistados em Salvador (BA) alegaram não consumir 

carne suína por proibições médicas. Bezerra et al.
30

 na Paraíba observou que entre os não 

consumidores de carne suína 11,90% apontarão a restrição médica como motivo. Sabe se que os 

profissionais da saúde são considerados pelos consumidores, influenciadores no consumo de 

carne suína, como mostrado por Couto e Ferreira
67

 onde médicos e nutricionistas foram 

apontados por cerca de 75% dos entrevistados como os principais agentes formadores de opinião 

sobre esta proteína. Esses dados ainda podem ser comprovados por Antonangelo et al.
68

 onde 

cerca de 60% das pessoas entrevistadas em Botucatu (SP) dizem que, caso seu médico 

assegurasse a qualidade da carne suína, aumentariam seu consumo. Desta forma é possível 

evidenciar que os profissionais de saúde exercem grande influência sobre o consumo da carne 

suína; mas estes profissionais ainda apresentam preconceito e desinformação no que diz respeito 

à saudabilidade e composição nutricional da carne suína e acabam contraindicando ou 

restringindo o consumo a seus pacientes.  
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TABELA 23 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

perguntas: Você ou alguém que conheça já recebeu de algum 

médico/nutricionista a contraindicação da ingestão de carne suína? Se o seu 

médico lhe garantisse os benefícios que o consumo da carne suína pode trazer, 

você aumentaria o consumo? 

 Frequência  

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você ou alguém que conheça já 

recebeu de algum médico/nutricionista 

a contraindicação da ingestão de carne 

suína? 

  

  

Não 234 69,0 64,1 73,9 

Sim 105 31,0 26,0 35,9 

Total 339 100   

Se o seu médico lhe garantisse os 

benefícios que o consumo da carne 

suína pode trazer, você aumentaria o 

consumo? 

  

  

Sim 228 67,3 62,3 72,2 

Não 111 32,7 27,7 37,7 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Quando avaliado o conhecimento sobre o modo de criação dos suínos, observou-se 

que não houve diferença significativa entre as variáveis conhece parcialmente (47,5%) e conhece 

bem (39,8%). Além disso, na pergunta: você já esteve em contato com alguma criação 

tecnificada de suínos? Para as variáveis nunca (39,5%) e algumas vezes (29,8%) não houve 

diferença significativa. Também não ocorreu diferença significativa para as variáveis: Não 

(51,9%) e Sim (48,9) na pergunta: Você acredita que a criação de suínos causa algum impacto 

ambiental mesmo sendo bem manejado? Apesar disso, a maioria das pessoas que responderam 

ao questionário acreditam que os suínos são produzidos em boas condições de higiene (49,9%) 

(Tabela 24). 

 

TABELA 24 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

perguntas: Qual o seu grau de conhecimento sobre o modo de criação dos suínos; 

Você já esteve em contato com alguma criação tecnificada de suínos? Em relação 

a produção de suínos e a higiene, você acredita que os animais são? Você acredita 

que a criação de suínos causa algum impacto ambiental mesmo sendo bem 

manejado? 

 Frequência 

Pergunta realizada Absoluta Percentual Intervalo de Intervalo de 
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(n) (%) Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Qual o seu grau de conhecimento 

sobre o modo de criação dos 

suínos: 

    

Conhece parcialmente 161 47,5 42,2 52,8 

Conhece bem 135 39,8 34,6 45,0 

Desconhece 43 12,7 9,1 16,2 

Total 339 100   

Você já esteve em contato com 

alguma criação tecnificada de 

suínos? 

    

Nunca 134 39,5 34,3 44,7 

Algumas Vezes 101 29,8 24,9 34,7 

Várias Vezes 61 18,0 13,9 22,0 

Uma vez 39 11,5 7,8 14,6 

Diariamente 4 1,2 0,03 2,3 

Total 339 100   

Em relação a produção de suínos e 

a higiene, você acredita que os 

animais são: 

    

Produzidos em boas condições 169 49,9 44,5 55,2 

Produzidos em condições 

regulares 
113 33,3 28,3 38,3 

Não sei opinar 45 13,3 9,7 16,9 

Produzidos em péssimas 

condições 
12 3,5 1,6 5,5 

Total 339 100   

Você acredita que a criação de 

suínos causa algum impacto 

ambiental mesmo sendo bem 

manejado? 

    

Não 176 51,9 46,6 57,2 

Sim 163 48,1 42.8 53,4 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Relacionando o grau de conhecimento sobre o modo de criação dos suínos, com o 

nível de contato com a criação tecnificada de suínos e o conhecimento sobre a as condições 

higiênicas da produção de suínos é possível observar quem respondeu conhecer bem o modo de 

criação dos suínos são os que tiveram mais contato com essa criação, 44,4% várias vezes e 

37,8% algumas vezes. E os que nunca tiveram contato, desconhecem o modo de criação dos 

suínos (95,3%). Além disso, a maioria que desconhece o modo de criação dos suínos acredita 
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que os suínos são produzidos em condições regulares de higiene (32,6%) ou não sabem opinar 

(44,2%) (Tabela 25).  

 

TABELA 25 - Relação entre as perguntas: Qual o seu grau de conhecimento sobre o modo de 

criação dos suínos: e Você já esteve em contato com alguma criação tecnificada 

de suínos? Em relação a produção de suínos e a higiene, você acredita que os 

animais são 

 Qual o seu grau de conhecimento sobre o 

modo de criação dos suínos: 

 

 Frequência Relativa (%)  

 Conhece 

parcialmente 
Conhece bem Desconhece p

1 

Você já esteve em contato com 

alguma criação tecnificada de 

suínos? 

    

Nunca 51,6 7,4 95,3 

< 0,05 

Algumas Vezes 25,5 44,4 0, 00 

Várias Vezes 6,2 37,8 0,0 

Uma vez 16,7 7,4 4,7 

Diariamente 0, 0 3,0 0,0 

Em relação a produção de suínos e 

a higiene, você acredita que os 

animais são: 

    

Produzidos em boas condições 42,9 68,9 16,3 

<0,05 

Produzidos em condições 

regulares 
38,5 27,4 32,6 

Não sei opinar 14,9 1,5 44,2 

Produzidos em péssimas 

condições 
3,7 2,2 7,0 

 1 
Diferença significativa p<0,01 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

O conhecimento parcial leva a dúvidas sobre a forma de criação dos suínos como foi 

percebido por Correia et al.
36 

em Turvânia (GO), os entrevistados apontaram dúvidas em relação 

à criação dos animais e controle sanitário de toda a cadeia produtiva de suínos, em Firminópolis 

30% dos entrevistados possuem dúvidas quanto a forma de criação dos suínos
69

.  Os resultados 

aqui encontrados mostram que atualmente o contato com a criação é uma forma para ter 

conhecimento sobre o modo de produção. Além disso, esse conhecimento também é adquirido 

em boa parte por informações simplistas em publicidades, matérias jornalísticas e internet muitas 

vezes sensacionalistas e errôneas, isso mostra então que ainda existem falhas sobre formas 

populares de levar conhecimento sobre esse assunto para pessoas que não tem contato direto com 

a criação, e familiarizar a forma de criação dos suínos de maneira correta
7
.  
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Apesar da maioria nunca ter tido contato ou ter tido contato apenas algumas vezes 

com uma produção tecnificada de suínos, a maioria acha que os suínos são produzidos em boas 

condições higiênicas, porém notou-se que apesar de pequena ainda existe pessoas que acreditam 

que os suínos são produzidos em péssimas condições. Há também uma boa parcela que acredita 

que esses animais são produzidos em condições regulares e ainda existem aqueles que não sabem 

opinar sobre o assunto. A opinião destas últimas parcelas se deve a uma errônea ligação do modo 

de criação de suínos de antigamente, associando este a um animal sujo, alimentado com restos de 

comida, sem cuidados higiênicos
17

. Atualmente, os suínos são criados em instalações 

extremamente limpas e desinfetadas, sem acesso à terra, além de receberem um excelente 

manejo e alimento de melhor qualidade
70

.  

Apesar de não ter ocorrido diferença significativa neste trabalho sobre a criação de 

suínos causar algum impacto ambiental mesmo sendo bem manejado é importante informar a 

população sobre a real situação desta temática e os manejos realizados para evitar qualquer 

impacto ambiental. O grande problema na produção tecnificada de suínos é a alta produção de 

dejetos e elevado consumo de água, em função da concentração dos rebanhos, que se não bem 

manejados pode causar danos ambientais, destacando-se a poluição do solo, da água e do ar, 

além de perdas de produtividade e qualidade de produção
71

. De forma a amenizar estes danos, 

medidas sobre o uso de água são utilizadas, como racionalização na oferta de água para beber 

com manejo adequado dos bebedouros, reutilização da água das lagoas de tratamento na limpeza 

das instalações que reduz até 20% o consumo de água e aproveitamento da água da chuva por 

meio de calhas, passando por filtros e armazenada em cisternas, essa água pode ser utilizada na 

limpeza e se tratada pode ser usada para a dessedentação dos animais
72

. 

Sobre o manejo de dejetos, os principais métodos utilizados para minimizar os 

impactos ambientais são o uso de esterqueiras e lagoas onde são armazenados os dejetos, que 

passam por transformações por meios físico-químicos e biológicos que modificam sua 

composição química e consistência física e podem então ser usados na agricultura como 

biofertilizante
73,74

.  

 Existe também o tratamento de dejetos por compostagem, onde os dejetos brutos são 

coletados e misturados a um substrato e colocados em leitos para decomposição e pode ser usado 

em adubação das lavouras. Existe ainda o sistema de biodigestão, onde os dejetos são 

depositados em uma câmara hermeticamente fechada e sofrem decomposição, gerando biogás e 

biofertilizante. Existe ainda criação de suínos sobre cama sobreposta
73,74

. 

De forma a conhecer a percepção das pessoas que responderam o questionário a 

respeito da senciência dos animais, foi perguntado se eles acreditavam que os suínos possuem 
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algum tipo de sentimento, 83,5% disseram que sim (Tabela 26). Além disso, foi perguntado 

quais os sentimentos os animais podem possuir, dentre os listados a dor foi o mais citado 

(28,2%), seguido do medo (24,7%), 18,5% dos entrevistados acreditam que os animais possuem 

todos os sentimentos listados e 2,3% acreditam que os animais não possuem nenhum dos 

sentimentos listados (Tabela 27). Com o resultado deste trabalho, pode-se verificar que a grande 

maioria das pessoas que participaram da pesquisa, concorda com o fato de os animais possuírem 

sentimentos e, consequentemente, estarem sujeitos a sofrimento. Este fato é importante, pois é o 

primeiro passo para a conscientização do bem-estar animal e isso nos leva a pensar que os 

consumidores podem ser aliados na exigência de melhores condições de criação e bem-estar 

animal. 

 

TABELA 26 - Frequência absoluta e relativa da pergunta: Você acredita que os suínos possuem 

algum tipo de sentimento? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você acredita que os suínos possuem 

algum tipo de sentimento? 

(Senciência Animal) 

  

  

Sim 283 83,5 79,5 87,4 

Não 56 16,5 12,6 20,5 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

TABELA 27 - Frequência absoluta e relativa da pergunta: Dos sentimentos listados, qual(is) 

você considera que os animais possuem? 

 Frequência 

Pergunta realizada Absoluta (n) Percentual (%) 

Dos sentimentos listados, qual(is) você considera 

que os animais possuem? (marque até 3 opções) 
  

Dor 194 28,2 

     Alegria 105 15,3 

Medo 170 24,7 

Angústia 57 8,3 

Frustração 18 2,6 

Todas as anteriores 127 18,5 

Nenhum 16 2,3 

 

Apesar de a grande maioria afirmar conhecer os sistemas de produção mesmo que 

parcialmente e acreditarem que os animais possuem sentimentos, uma parcela considerável dos 
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participantes desta pesquisa (33,9%) acredita que os suínos não são submetidos a nenhum tipo de 

sofrimento durante sua criação e abate, porém a maioria (66,1%) acha que suínos são sim 

submetidos a algum tipo de sofrimento durante sua criação e abate, além isso, 30,1% acredita 

que os suínos passam por um grau mediano de sofrimento, grau 3 (Tabela 28). Esses dados 

podem ser resultantes de uma imagem negativa que os sistemas de confinamento transmitem aos 

consumidores. Já que nesses sistemas, os suínos encontram-se em ambientes fechados com alta 

densidade de animais, em algumas fases do ciclo produtivo sem poder se movimentar 

livremente. No entanto, os avanços tecnológicos na produção de suínos também trouxeram 

melhorias no ambiente e nas condições de criação, principalmente com “enriquecimento 

ambiental” como utilização de baias coletivas para fêmeas em gestação, melhora ou substituição 

das celas de parição, uso de objetos como correntes e “brinquedos” sobre as baias para distração, 

jejum sólido adequado para o transporte e abate seguros desses animais de maneira a contemplar 

os aspectos referentes ao bem-estar animal, abate humanitário
75,76

. 

 

TABELA 28 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Você acha que os suínos são submetidos a algum tipo de sofrimento 

durante sua criação e abate? E o grau de sofrimento 

 Frequência   

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você acha que os suínos são 

submetidos a algum tipo de sofrimento 

durante sua criação e abate? 

  

  

Sim 224 66,1 61,0 71,1 

Não 115 33,9 28,9 39,0 

Total 339 100   

Atribua notas de 0 a 5 para o grau de 

sofrimento dos suínos. Sendo 0 sem 

sofrimento e 5 grau máximo de 

sofrimento. 

  

  

0 19 5,6 3,2 8,0 

1 54 15,9 12,0 19,8 

2 67 19,8 15,5 24,0 

3 102 30,1 25,2 34,9 

4 51 15,0 11,2 18,8 

5 46 13,6 9,9 17,2 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 
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Apesar da maioria das pessoas que responderam o questionário acharem que os 

suínos são submetidos a algum tipo de sofrimento durante a criação e abate, ao comprarem a 

carne suína não se preocupam com as condições de criação, transporte e abate destes animais, 

visto que quando perguntados, 59% disseram não se preocupar (Tabela 29). Ao contrário do 

encontrado aqui, em Uberlândia (MG), 75,5% dos entrevistados afirmaram que se preocupam 

com a forma que os animais são criados e abatidos
23

. Souza
77

 57,6% dos brasileiros entrevistados 

procuram se informar sobre a origem e os padrões éticos e ambientais dos alimentos consumidos. 

 

TABELA 29 - Frequência absoluta percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Ao comprar carne suína, você se preocupa com as condições de 

criação, transporte e abate dos animais? 

 Frequência 

 
Absoluta 

(n) 

Relativa 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Ao comprar carne suína, você se 

preocupa com as condições de 

criação, transporte e abate dos 

animais? 

  

  

Não 200 59,0 53,8 64,2 

Sim 139 47,0 35,8 46,2 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Quando estimulados a pensar sobre bem-estar animal observamos que as respostas 

contrariam as respostas da pergunta sobre a preocupação com as condições de criação, transporte 

e abate dos animais ao comprar carne suína, já que 85,3% afirmaram já ter ouvido falar sobre o 

bem-estar animal, uma porcentagem maior (94,1%) acha que animais criados sob as normas de 

bem-estar originarão produtos de maior qualidade, 95,6% gostaria que os pontos de venda 

oferecessem produtos originados de acordo com as normas de bem-estar, porém apenas 79,7% 

pagariam mais por um produto para obter a garantia de que os animais foram criados sob 

condições de bem-estar (Tabela 30). Os dados aqui apresentados mostram que o fator “bem-estar 

animal” ainda não está totalmente esclarecido para as pessoas que responderam o questionário, já 

que apenas quando estimulados a pensar sobre o assunto eles demonstraram consciência dos 

benefícios que estas normas podem trazer para o produto que será consumido, demonstram 

interesse em buscar por produtos com “qualidade ética”, além disso, parte dessas pessoas estão 

dispostas pagar a mais por produtos oriundos de animais criados sob condições de bem-estar. 

Mostrando que os benefícios que o bem-estar animal pode trazer não só para a vida do animal 
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mais para os produtos ainda não estão enraizados no cotidiano da amostra pesquisada. Desta 

forma, se faz necessárias ações educativas para criar conscientização e um maior entendimento 

da importância do bem-estar animal para uma produção animal de sucesso já que consumidores 

mais conscientes demandam produtos diferenciados, que atendam a normas de criação pautadas 

nas leis de bem-estar animal. Estas ações educativas devem levar em consideração cultura, 

política, economia e religião, para que seja relevante nas diferentes regiões do estado
3
. Segundo 

Molento
78

 as preferências por produtos certificados tendem a ser demonstradas mais amplamente 

pelas sociedades, como resultado de educação e conhecimento de conceitos básicos de bem-estar 

animal. 

 

TABELA 30 - Frequência absoluta percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Você já ouviu falar em bem-estar animal? Você acha que animais 

criados sob as normas de bem-estar originarão produtos de maior qualidade? 

Você gostaria que os pontos de venda oferecessem produtos originados de 

acordo com as normas de bem-estar? Você pagaria mais por um produto para 

obter a garantia de que os animais foram criados sob condições de bem-estar? 

 Frequência   

Pergunta realizada Absoluta (n) Relativa (%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você já ouviu falar em bem-estar 

animal? 
  

  

Sim 289 85,3 81,5 89,0 

Não 50 14,7 11,0 18,5 

Total 339 100   

Você acha que animais criados 

sob as normas de bem-estar 

originarão produtos de maior 

qualidade? 

  

  

Sim 319 94,1 91,6 96,61 

Não 20 5,9 3,16 8,0 

Total 339 100   

Você gostaria que os pontos de 

venda oferecessem produtos 

originados de acordo com as 

normas de bem-estar? 

  

  

Sim 324 95,6 93,4 97,8 

Não 15 4,4 2,2 6,6 

Total 319 100   

Você pagaria mais por um 

produto para obter a garantia de 

que os animais foram criados sob 

condições de bem-estar? 

  

  

Sim 270 79,7 75,4 83,9 
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Não 69 20,3 16,1 24,6 

Total 339 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Observando algumas relações entre as pessoas que já ouviram falar sobre bem-estar e 

outras variáveis avaliadas é possível afirmar que quanto maior o nível de escolaridade maior o 

número de pessoas que conhecem sobre o bem-estar animal (Tabela 32).  O esclarecimento sobre 

as normas de bem-estar está diretamente ligada ao nível de escolaridade, confirmando que ações 

educativas devem ser direcionadas conforme público específico. Além disso, as pessoas que 

afirma já terem ouvido falar em bem-estar animal indicaram que buscam saber a procedência da 

carne adquirida (91,6%), mostrando que parte das pessoas que responderam o questionário tem 

procurado por produtos de qualidade e possuem conhecimento para buscar por produtos éticos 

(Tabela 31). A maioria dos participantes da pesquisa acreditam que os suínos possuem algum 

tipo de sentimento já ouviram falar em bem-estar animal (88,3%), dados esperados, pois a 

consideração da Senciência Animal está diretamente ligada ao bem-estar animal (Tabela 31). Os 

que ouviram falar em bem-estar animal, acreditam que animais criados sob as normas de bem-

estar originarão produtos de maior qualidade (95,5%) e pagariam mais por um produto para obter 

a garantia de que os animais foram criados sob condições de bem-estar (82,4%) (Tabela 32). 

 

TABELA 31 - Relação entre as perguntas: Você já ouviu falar em bem-estar animal? Com 

escolaridade, Você procura saber sobre a procedência da carne adquirida? Você 

acredita que os suínos possuem algum tipo de sentimento? Você acha que 

animais criados sob as normas de bem-estar originarão produtos de maior 

qualidade? Você pagaria mais por um produto para obter a garantia de que os 

animais foram criados sob condições de bem-estar? 

 Você já ouviu falar em bem-estar animal  

 Frequência Percentual (%)  

 Não Sim p
1 

Escolaridade    

Nível Fundamental 12,0 1,7 

<0,05 Nível Médio 26,0 17,3 

Nível Superior 62,0 81,0 

Você procura saber sobre a 

procedência da carne adquirida? 
   

Às vezes 14,3 85,7 

<0,05 Não 21,7 78,3 

Sim 8,4 91,6 

Você acredita que os suínos possuem 

algum tipo de sentimento? 

(Senciência Animal) 

   

Não 30,4 69,6 <0,05 
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Sim 11,7 88,3 

Você acha que animais criados sob as 

normas de bem-estar originarão 

produtos de maior qualidade? 

   

Não 14,0 86,0 
<0,05 

Sim 4,5 95,5 

Você pagaria mais por um produto 

para obter a garantia de que os 

animais foram criados sob condições 

de bem-estar? 

   

Não 36,0 64,0 
<0,05 

Sim 17,6 82,4 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Sobre os temas que gostariam de saber mais a respeito, notou-se que o principal 

interesse é sobre manejos de bem-estar aplicados na suinocultura brasileira (23,3%), 

confirmando justamente que a população ainda apresenta dúvidas sobre esse assunto como 

observado nos dados acima. Além disso, este fato mostra também que existe preocupação do 

consumidor em elevar seu conhecimento sobre o assunto e com essa conscientização aumentar 

sua exigência ética com o produto consumido (Tabela 32).  É possível perceber também que há 

interesse por todos os temas (Tabela 32). Com esse resultado, percebe-se o interesse de 

informações verdadeiras dos entrevistados e ao mesmo tempo revela uma carência do 

fornecimento dessas informações. 

 

TABELA 32 - Frequência absoluta percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Dentre os temas a seguir, qual você gostaria de saber mais a respeito? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 
Percentual (%) 

Dentre os temas a seguir, qual você gostaria de saber 

mais a respeito? (Marque até 3 opções) 
  

Criação dos suínos 14 4,0 

     Qualidade nutricional da carne suína 63 18,2 

Produção de produtos industrializados  44 12,7 

Manejos de Bem-Estar aplicados na suinocultura 

brasileira 
81 23,6 

Qualidade sanitária dos produtos 54 15,6 

Modo de preparo da carne suína 31 8,9 

Mitos e verdades da carne suína 57 16,4 

Tecnologias e sanidade na produção de suínos. 3 0,9 
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4. CONCLUSÃO 

 

O perfil das pessoas que responderam ao questionário é bem variado atingindo 

homens e mulheres, com idades diferentes, renda e escolaridade diversificadas. 

Sobre os hábitos de consumo é possível concluir que a carne suína é bem aceita, com 

preferência pela carne in natura e frequência de consumo semanal, o corte in natura preferido é o 

lombo e o industrializado o bacon, o sabor foi o principal motivo apontado tanto pelo consumo 

como pelo não consumo da carne suína. 

Sobre a qualidade da carne suína a cor da carne e a higiene do local são fatores mais 

considerados no momento da compra, o supermercado é o principal local de compra, 

principalmente pela praticidade de pode comprar outros itens, a maioria diz saber da importância 

da inspeção sanitária em produtos de origem animal, apesar disso a procura pela procedência da 

carne suína é baixa e na maioria das vezes não ocorre a procura pela identificação do carimbo de 

inspeção e muitos ao menos conhecem quais os carimbos disponíveis, nessa parte estes são os 

gargalos a serem esclarecidos e conscientizados.  

Sobre a saudabilidade da carne suína os participantes da pesquisa demonstraram 

conhecimento sobre o valor nutricional e características como quantidade de gordura e 

colesterol, ainda demonstração estar antenados sobre a inexistência de transmissão de 

cisticercose pela carne suína e consideram que o consumo desta carne não faz mal à saúde, 

porém ainda é necessário o esclarecimento quando ocorre a comparação da carne suína com 

outras carnes. 

As pessoas que responderam ao questionário ainda são carentes de informações sobre 

os atuais sistemas de produção, sendo essencial um plano de ação educacional; visto que a 

maioria nunca teve contato, embora com as informações que possuem acreditam que os suínos 

são criados em boas condições de higiene e se bem manejado não causa impacto ambiental. 

De acordo com os resultados dessa pesquisa sobre a percepção em relação ao bem-

estar de animais de produção, pode-se concluir que: reconhecem a senciência dos suínos e que os 

sistemas de produção atuais podem causar sofrimento, além de conhecerem o bem-estar animal, 

e estarem dispostos a pagar mais por produtos com garantia de que os animais foram criados sob 

condições de bem-estar porem de uma forma geral não se preocuparem com as condições de 

criação, transporte e abate dos animais no momento da compra de carne suína.  Além disso, os 

participantes demonstraram interesse em obter mais informações sobre manejos de bem-estar 

aplicados na suinocultura brasileira, mostrando que essa ainda é uma vertente a ser explorada e 
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esclarecida junto a população como forma de aumentar suas informações e consequentemente o 

consumo de carne suína. 
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CAPÍTULO 3 - PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM RELAÇÃO A 

CARNE SUÍNA.  

 

RESUMO: A carne suína é uma das carnes mais consumida no mundo, porém no Brasil o 

consumo ainda é baixo, esse baixo consumo está ligado principalmente a conceitos antigos e 

errados que a população ainda possui em relação há várias características da carne suína. 

Diversos meios podem ser usados para desmistificar a carne suína e levar informações corretas 

sobre esta proteína aos consumidores e consequentemente aumentar o seu consumo, entre os 

possíveis influenciadores de consumo de carne suína estão os profissionais de saúde, que através 

de seus conhecimentos sobre a carne suína podem ajudar ou atrapalhar o consumo desta carne. 

Com o objetivo de conhecer a percepção dos profissionais da saúde em relação a carne suína, 

foram entrevistados 90 profissionais de saúde que atuam no Estado de Goiás, por meio de 

questionários eletrônico. Sendo que dos 90 profissionais de saúde entrevistados, a maioria eram 

do sexo feminino (77,8 %); e possuíam de 21 a 30 anos (37,8%) e de 31ª 40anos (32,2%). Os 

profissionais participantes da pesquisa foram divididos em três classes: 33,3% de Médicos e 

Nutricionistas, 42,2% de Graduados em outras áreas da saúde e 24,4% de Técnicos da área da 

Saúde. 57,8% conhecem parcialmente o valor nutricional da carne suína. Apenas 8,9% considera 

a carne suína a mais saudável entre as listadas.  85,9% acham que o consumo de carne suína não 

faz mal à saúde. 61,1% acham que o consumo de carne suína não aumenta o colesterol. 62,2% 

acreditam que consumo de carne suína pode transmitir cisticercose. 61,1% consideram que a 

carne suína possui grande quantidade de gordura. A costela e o pernil foram os cortes 

considerados com maior teor de gordura. 83,3% acreditam que a carne suína pode ser consumida 

por pessoas que tenham pressão alta. 71,1% acreditam que a carne suína pode ser consumida por 

pessoas que estejam em dietas para perda de peso. 85,6% acreditam que o consumo de 

embutidos de carne suína pode prejudicar a saúde. 34,4% desaconselham à ingestão ou a 

restrição de carne suína em algum caso aos seus pacientes/clientes. Este estudo demonstrou que 

parte dos profissionais de saúde que participaram da pesquisa possuem certa desinformação 

quanto o valor nutricional, a sanidade e higiene da carne suína. Quando comparado os três 

grupos de profissionais, os Médicos e Nutricionistas demonstraram possuir mais informações 

corretas. 

 

Palavras-chave: desmistificação, formadores de opinião, nutrição, saudabilidade 
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CHAPTER 3 - PERCEPTION OF HEALTH PROFESSIONALS IN RELATION TO 

PORK MEAT. 

 

ABSTRACT: Pork meat is the most consumed animal protein in the world, but in Brazil 

consumption is still low, this low consumption is mainly linked to old and wrong concepts that 

the population still has in relation to several characteristics of pork. Several means can be used to 

demystify pork and bring correct information about this protein to consumers and consequently 

increase its consumption, among the possible influencers of pork consumption are health 

professionals, who through their knowledge about pork can help or hinder the consumption of 

this meat. In order to know the perception of health professionals in relation to pork, 90 health 

professionals who work in the State of Goiás were interviewed by means of electronic 

questionnaires. Of the 90 health professionals interviewed, the majority were female (77.8%); 

and they were 21 to 30 years old (37.8%) and 31 years old (32.2%). The professionals 

participating in the research were divided into three classes: 33.3% of Doctors and Nutritionists, 

42.2% of Graduates in other areas of health and 24.4% of Technicians in the area of Health. 

57.8% partially know the nutritional value of pork. Only 8.9% consider pork to be the healthiest 

among those listed. 85.9% think that the consumption of pork is not harmful to health. 61.1% 

think that the consumption of pork does not increase cholesterol. 62.2% believe that pork 

consumption can transmit cysticercosis. 61.1% consider that pork has a large amount of fat. The 

rib and the ham were the cuts considered to have the highest fat content. 83.3% believe that pork 

can be eaten by people who have high blood pressure. 71.1% believe that pork can be eaten by 

people on diets for weight loss. 85.6% believe that the consumption of pork sausages can harm 

health. 34.4% advise against eating or restricting pork in any case to their patients / clients. This 

study demonstrated that part of the health professionals who participated in the research have a 

certain lack of information regarding the nutritional value, health and hygiene of pork. When 

comparing the three groups of professionals, Doctors and Nutritionists demonstrated to have 

more correct information. 

 

Keyword: demystification, opinion leaders, nutrition, healthiness 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2020, a carne suína foi a segunda carne mais consumida no mundo, apesar 

disso, no Brasil o consumo ainda é considerado baixo com de 16 kg  per capita, quando 

comparado a outros países como China, onde o consumo ultrapassa os 40kg/hab
1,2

. Esse baixo 

consumo de carne suína no Brasil pode estar relacionado a vários fatores que levam em conta, 

dúvidas, falta de informação e mitos negativos enraizados na cultura popular relacionados a 

possíveis efeitos deletérios da carne suína sobre a saúde dos consumidores
3
. 

O conceito distorcido que o consumidor apresenta em relação à carne suína deve-se 

ao seu desconhecimento quanto aos intensos trabalhos de melhoria nas áreas de genética, 

nutrição, manejo, instalações e sanidade, que vem sendo desenvolvidos pelos pesquisadores ao 

longo dos últimos 30 anos
4
. Ainda existe um conceito equivocado da população sobre a carne 

suína, que remete à lembrança da carne de porco produzida em condições de pouca higiene, 

contendo alto teor de gorduras, colesterol, e associada à transmissão de doenças
 

como 

cisticercose
5,6

. A aceitabilidade da carne suína chega a 92%. Entretanto, 35% afirmaram que não 

consomem a carne por acreditar que “faz mal e é perigosa para a saúde” e 55% não consomem, 

pois acreditam que a carne possui “muita gordura e colesterol”
5
. 

É necessário desmistificar esses conceitos errôneos que a população carrega e 

transmite de geração para geração sem fundamentos técnicos ou científicos. A ABCS realiza 

campanhas na televisão, rádio, jornais, revistas e internet com o objetivo de demonstrar a 

qualidade, diversidade de produtos e a saudabilidade da carne suína e incentivar o consumo  

da proteína no Brasil
7-10

. Em Goiás, a Associação Goiana de Suinocultura é bastante 

ativa e promove a carne suína com excelência. Outro aliado nesta expansão é a participação dos 

profissionais da área da saúde, visto que estes profissionais possuem base curricular, mesmo que 

básica, na área nutricional, além de serem apontados pelos consumidores como influenciadores 

no o consumo de carne suína, como mostrado por Couto et al.
11

, onde médicos e nutricionistas 

foram apontados por cerca de 75% dos entrevistados como os principais agentes formadores de 

opinião e, caso fosse indicado por esses profissionais, estariam dispostos a alterar seus hábitos de 

consumo. Em torno de 60% das pessoas entrevistadas dizem que, caso seu médico assegurasse a 

qualidade da carne suína, aumentariam seu consumo
12

. 

Assim os profissionais da saúde pertencem ao grupo de formadores de opinião, e 

possuem participação decisiva na construção do comportamento das pessoas, com relação ao 

consumo de carne suína
13

. Sua participação pode ir da simples omissão do produto nas dietas por 

eles recomendadas, até a proibição do consumo. Desta forma, é necessário que estas classes 
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profissionais tenham informações corretas sobre a procedência da carne suína, bem como sua 

qualidade, saudabilidade e segurança alimentar para orientar e atuar como multiplicadores de 

conteúdo contribuindo para extinção dos preconceitos errôneos a respeito da carne suína. 

Porém em alguns trabalhos já realizados com os profissionais de saúde sobre a carne 

suína tem mostrado que estes profissionais não possuem informações suficientes e corretas sobre 

diversos aspectos da carne suína, sendo que estes também consideram a carne suína uma carne 

gordurosa, com grande teor de colesterol e que transmite cisticercose como demonstrado nos 

trabalhos de Santos Filho e Bertol
14

 observou que profissionais de saúde entrevistados acreditam 

que ao consumo de carne suína possa causa problemas cardiovasculares, devido a quantidade de 

gordura. Claudino et al.
15

 que mostrou que o consumo de carne suína é associado a dificuldade 

de cicatrização de feridas por profissionais da saúde, e Tamanini et al.
16

, que mostraram que 

profissionais da saúde acreditam que a carne suína possa causar cisticercose. 

Desta maneira, é importante conhecer a visão de profissionais da área da saúde sobre 

a saudabilidade, suas considerações sobre o produto e recomendações quanto ao consumo de 

carne suína em diferentes situações, para isso este trabalho foi realizado com os profissionais de 

saúde atuantes no estado de Goiás. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta de dados 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Goiás e tem parecer Nº 3.970.756 e CAAE 29708620.9.0000.5083. 

 Foram entrevistados 90 profissionais de saúde que atuam no Estado de Goiás, de 

abril a setembro de 2020, por meio de questionários eletrônico, contendo 15 questões (Apêndice 

B).  

O questionário abordou questões formuladas para identificar o perfil do profissional, 

o seu conhecimento e opinião sobre a carne suína e a sua produção, além do seu comportamento 

a respeito da prescrição/recomendação do consumo de carne suína para seus clientes/pacientes. 

 

2.2. Análise estatística 

Os resultados foram tabulados e apresentados em porcentagem, à diferença foi 

considerada significativa quando entre duas variáveis seus intervalos não se sobrepunham. As 

relações entre algumas variáveis foram testadas com um teste Qui-Quadrado utilizando o 

software R- version 2.15.1(2013). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Observando o perfil dos 90 profissionais de saúde que responderam à pesquisa, 

77,8% eram do sexo feminino e 22,2 % do sexo masculino (Tabela 1). Esse resultado mostra que 

as mulheres estão cada vez mais, ocupando lugares não só nos cursos universitários e técnicos, 

mas também dentro no mercado de trabalho, o que remete a um avanço histórico de conquistas. 

Estudo da Fiocruz aponta a participação de 70% da força feminina no setor de saúde no Brasil já 

na década de 90, com 62% da força de trabalho nas categorias profissionais de nível superior e 

74% nos estratos profissionais de nível médio. Mais recente, o observatório nacional do mercado 

de trabalho, do Ministério do Trabalho, aponta que das 10 ocupações com maior taxa de 

participação feminina são, entre elas, Nutrição, Fonoaudiologia, Terapias Ocupacionais e Afins, 

Técnicas em Fisioterapia e Afins, Cuidadoras de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, e técnicos 

em Odontologia
17-21

. 

Sobre a idade dos profissionais de saúde participantes, 37,8% possuem de 21 a 30 

anos, 32,2% 31 a 40 anos, 11,1% de 41 a 50 anos, 11,1% de 51a 60 anos e 7,8% acima de 60 

anos (Tabela 1). Visto que a pesquisa foi realizada apenas via internet devido à pandemia do 

COVID-19, a média de idade dos profissionais aqui encontradas era esperada, pois a faixa etária 

que mais utiliza a internet está entre 18 a 40 anos
22

. 

 Os profissionais de saúde são apontados como um dos principais agentes formadores 

de opiniões no consumo de carne suína
13

. Como observado nos trabalhos de Tamanini et al.
16

, 

60,3% dos entrevistados em Joinville (SC) aumentariam seu consumo de carne suína caso 

sugerido por médicos. Couto et al.
11

, 75% de seus entrevistados em Patos de Minas (MG), levam 

em consideração a indicação de médicos e nutricionista sobre o consumo de carne suína. 

Falleiros et al.
4
, 85% dos consumidores mudariam seus hábitos de consumo de carne suína 

devido às orientações de médicos e nutricionistas. Os médicos e nutricionistas são os 

profissionais que atuam diretamente com o consumo de alimentos e devem possuir 

conhecimento mais profundo sobre diferentes tipos de alimentos, porém outros profissionais da 

saúde, tanto de nível superior como técnico, também podem ser considerados como agentes 

formadores de opinião quanto ao consumo de alimentos de uma forma geral, visto 

principalmente maior proximidade e interação destes com o paciente/cliente, além de possuírem 

diretrizes curriculares básicas em sua formação que o possibilitam o mínimo de domínio
23

. O que 

pode ser comprovado observando o estudo de Pereira e Oliveira
24

 que para aprofundar o 

conhecimento sobre nutrição, foi perguntado a diversos profissionais de saúde qual seu 

conhecimento acadêmico sobre o tema. A grande maioria dos entrevistados (60%) obtiveram 
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durante sua formação em mais de um período a disciplina de nutrição, 27% assistiram a 

disciplina em pelo menos um semestre do curso e apenas 13% não tiveram nenhuma matéria que 

abordasse nutrição.  

Desta maneira a amostra foi dividida em três grupos e foi composta de 33,3% de 

Médicos e Nutricionistas, 42,2% de Graduados em outras áreas da saúde e 24,4% de Técnicos da 

área da Saúde. Entre os profissionais com Ensino Superior que participaram da pesquisa 

estavam: Enfermeiros, Educadores Físicos, Fisioterapeutas, Biomédicos, Odontólogos, 

Psicólogos, Fonoaudiólogos, Farmacêuticos. Já entre os Cursos Técnicos participaram da 

pesquisa: Técnicos em Enfermagem, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Análises 

Clínicas, Técnico em Nutrição, Técnico em Radiologia. 

 

TABELA 1- Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior do perfil 

dos profissionais de saúde que responderam ao questionário 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Sexo     

Feminino 70 77,8 69,2 86,4 

Masculino 20 22,2 13,6 30,8 

Total 90 100   

Idade     

21-30 34 37,8 26,7 47,8 

31-40 29 32,2 22,6 41,9 

41-50 10 11,1 4,6 17,6 

51-60 10 11,1 4,6 17,6 

Acima de 60 7 7,8 2,2 13,3 

Total 90 100   

Curso     

Graduados em outras áreas 

da Saúde 
38 42,2 32,0 52,4 

Médicos e Nutricionistas 30 33,3 23,6 43,1 

Técnicos área da Saúde 22 24,4 15,6 33,3 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Foi avaliado o conhecimento dos profissionais participantes da pesquisa sobre o 

valor nutricional da carne suína, e observou-se que 57,8% afirmam conhecer parcialmente, 

21,1% totalmente e 21,1% não conhecer (Tabela 2). A maioria dos profissionais responderam 

possuir algum conhecimento sobre valor nutricional da carne suína, resultado esperado, visto que 
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a maioria recebe algum tipo de instrução sobre nutrição durante sua formação como demonstrado 

acima. O conhecimento do valor nutricional da carne suína pelos profissionais de saúde é de 

grande relevância já que esses podem influenciar no consumo desta proteína
13

. 

 

TABELA 2 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior 

percentual sobre o conhecimento dos profissionais da saúde em relação ao valor 

nutricional da carne suína 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Conhecimento sobre o valor 

nutricional da carne suína 
  

  

Conheço parcialmente 52 57,8 47,6 68,0 

Conheço totalmente 19 21,1 12,9 29,5 

Não conheço 19 21,1 12,7 29,5 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Ao avaliarmos o conhecimento sobre o valor nutricional da carne suína dos 

participantes comparando os Médicos e Nutricionistas com os outros profissionais de Graduados 

na área da Saúde e os Técnicos da área da Saúde, observamos que 56,7% dos Nutricionistas e 

Médicos afirmam conhecer totalmente o valor nutricional da carne suína (p<0,05)(Tabela 3). 

Estes são profissionais cuja área de atuação tem estreita relação com o consumo de alimentos, e 

o seu conhecimento sobre a carne suína é importante, pois podem orientar cada paciente 

corretamente sobre o consumo, além de serem importantes formadores de opinião
25

. 

Os profissionais que mais responderam não conhecer o valor nutricional da carne 

suína foram os de nível Técnico (45,5%) (Tabela 3). Estes resultados são um alerta 

principalmente visto que em muitas situações são com esses profissionais o primeiro contato dos 

pacientes, e são a eles que o paciente recorrem quanto ao surgimento de dúvidas relacionadas ao 

consumo de alimentos em casos específicos como após cirurgias, cicatrização, inflamações entre 

outros, principalmente devido à crença popular que a carne suína é “remosa” (gordurosa)
26

. 

Desta forma, é importante que estes profissionais tenham o mínimo de conhecimento sobre a 

carne suína para que a população seja orientada em relação aos benefícios do consumo comedido 

deste alimento e se faz necessário levar conhecimento sobre a real situação dessa proteína para 

esses profissionais. 

 



114 

 

TABELA 3 - Relação entre o Curso dos profissionais e o Conhecimento destes em relação ao 

valor nutricional da carne suína 

 
Conhecimento sobre o valor nutricional da 

carne suína: 
 

 Percentual (%)  

 
Conheço 

Parcialmente 

Conheço 

totalmente 
Não Conheço p

1 

Curso     

Médicos e Nutricionistas 43,3 56,7 0,0 

<0,05 Graduados outras áreas da Saúde 71,1 5,3 23,7 

Técnicos área da Saúde 54,5 0,0 45,5 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Outro ponto analisado foi à opinião dos profissionais sobre qual carne seria mais 

saudável, a carne de peixe foi considerada a mais saudável por 88,9% dos profissionais que 

responderam ao questionário (Tabela 4). Comparando as respostas das três diferentes grupos que 

participaram da pesquisa, observamos que não houve diferença significativa (p>0,05), ou seja, 

ambas consideram o peixe a carne mais saudável (Tabela 5).   

O conceito de alimentação saudável é definido pelos profissionais como uma 

condição alimentar que deve ser variada, balanceada e equilibrada com nutrientes; que ofereça 

benefícios à saúde para a adequação as necessidades nutricionais do indivíduo para um peso 

saudável e que tenha alimentos frescos naturais e integrais
27

. Neste sentido, todos os tipos de 

carne têm seu papel importante na alimentação humana, o peixe geralmente é tido como mais 

saudável pelo fato de conter ácidos graxos e ômega-3, que podem proteger contra doenças 

cardiovasculares. Além de também ser rico em vitamina D, selênio e proteína
28

. Porém 

atualmente, a carne suína é ótima fonte de proteínas, vitaminas do complexo B, fósforo, zinco e 

potássio, o teor de gordura e valor calórico depende do corte deixando no passado o título de 

uma “gorda” e “forte”, já que hoje em dia, se tornou uma carne magra, além disso, 65% das 

gorduras dos suínos encontram-se na forma insaturada e 35% saturada
10

. Quanto maior o teor de 

gordura insaturada, mais saudável o alimento
25

. Nenhum tipo de carne é melhor que o outro, 

cada um tem seus benefícios, suas fontes de vitaminas, minerais, quantidades de proteínas, seu 

papel importante no organismo, deve-se atentar para o tipo de corte consumido, a forma de 

preparo e quantidade consumida
29

. Espera-se dos profissionais de saúde a consideração da 

complexidade e importância do consumo de cada carne para não correrem o risco de suas ações 

serem pautadas num tecnicismo reducionista a apenas um tipo de carne na dieta. 
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TABELA 4 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

carne mais saudável na opinião dos profissionais de saúde 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

 (n) 

Percentual 

 (%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Carne mais saudável:     

Peixe 80 88,9 82,4 95,4 

Suína 8 8,9 3,0 14,8 

Frango 1 1,1 -1,0 3,3 

Outras 1 1,1 -1,0 3,3 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

TABELA 5 - Relação entre o Curso dos profissionais a carne que eles consideram mais saudável  

 Carne mais saudável 

 Percentual (%) 

 Frango Outras Peixe Suína p
1 

Curso      

Médicos e Nutricionistas 0,0 0,0 90,0 10,0 

>0,05 
Graduados outras áreas da 

Saúde 
2,6 2,6 84,2 10,5 

Técnicos área da Saúde 0,0 0,0 95,5 4,5 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Quando perguntado aos profissionais se o consumo de carne suína faz mal à saúde, 

obtivemos 85,6% não (Tabela 6). Também não ocorreu diferença significativa (p>0,05) entre as 

respostas dos Médicos e Nutricionistas com os outros profissionais Graduados na área da Saúde 

e os Técnicos da área da Saúde que participaram da pesquisa, uma vez que os três grupos 

consideram que o consumo de carne suína não faz mal a saúde (Tabela 7). 

Existe um grande rumor tanto entre os consumidores como entre os profissionais da 

saúde de que a carne suína faz muito mal para a saúde, associada principalmente a grande 

quantidade de gordura e a transmissão de enfermidades, esse tipo de conceito deve-se ao 

desconhecimento quanto aos intensos trabalhos de melhoria nas áreas de genética, nutrição, 

manejo e sanidade, que estão sendo desenvolvidos pelos pesquisadores ao longo dos últimos 30 

anos, porém com bases nas respostas obtidas aqui observamos que os profissionais que 

participaram da pesquisa demonstração incialmente ter informações corretas a respeito dessas 

carne
4
 . 
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TABELA 6 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Consumo de carne suína faz mal à saúde? 

 Frequência 

Pergunta realizada Absoluta (n) 
Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Consumo de carne suína faz mal à 

saúde? 
  

  

Não 77 85,6 78,3 92,8 

Sim 13 14,4 7,2 21,7 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

TABELA 7 - Relação entre o Curso dos profissionais de Saúde e a pergunta: Você acredita que o 

consumo de carne suína faça mal à saúde? 

 
Você acredita que o consumo de carne suína 

faça mal à saúde? 
 

 Percentual (%) 

 Não Sim p
1 

Curso    

Médicos e Nutricionistas 93,3 6,7 

>0,05 Graduados outras áreas da Saúde 84,2 15,8 

Técnicos área da Saúde 77,3 22,7 
1 
Diferença significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Porém, a partir dos dados apresentados a seguir, é possível observar que as 

informações sobre os benefícios do consumo de carne suína à saúde humana são confusas por 

grande parte dos profissionais da saúde que responderam ao questionário, visto principalmente 

pelo fato de que apesar de acreditarem que o consumo de carne suína não faça mal à saúde, 

acreditarem que a carne suína possui grande quantidade de gordura, como demonstrado a seguir. 

A maioria dos profissionais que responderam ao questionário (61,1%) acredita que a 

carne suína possua grande quantidade de gordura (Tabela 8). Sendo a costela (36,67%) e o pernil 

(28,9) apontados como os cortes com maior percentual de gordura (Tabela 8). É possível 

observar também que a maiorias dos Médicos e Nutricionistas que participaram da pesquisa 

(60,0%) acreditam que a carne suína não possua grande quantidade de gordura (p<0,05), já a 

maior parte dos Graduados em outras áreas da Saúde (63,2%) e dos Técnicos da área da Saúde 

(86,2%) que participaram da pesquisa tem opinião oposta (p<0,05) (Tabela 9).  

A quantidade de gordura está associada principalmente ao corte consumido, mas de 

um modo geral apesar desta carne ser um alimento rico em lipídios, colesterol e ácidos graxos 

insaturados e saturados, e muitas vezes ser considerado um vilão na alimentação humana quando 
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comparado a outras carnes, não é verdade, pois quando observamos a composição centesimal 

desta carne juntamente com outras carnes vemos que as diferenças não são consideráveis como 

evidenciado por Hautrive et al.
30

 que comparando a carne suína (pernil), carne bovina (alcatra) e 

frango (coxa e sobrecoxa), mostrou que a % de lipídios é de 1,27; 2,03 e 3,27 respectivamente e 

de colesterol (mmg/100 g) 56,67; 60,96 e 75,94. 

Quando realizamos a comparação entre os diferentes cortes suínos, percebemos 

diferenças nutricionais em relação a calorias e teor de gordura, corroborando com os dados aqui 

apresentados temos a costela como um dos cortes com maiores teores de calorias e gordura
31-33

. 

Desta forma, fica evidente que o conhecimento nutricional da carne suína por partes dos 

profissionais é necessário para evitar possíveis erros de interpretação e restrição em relação a 

outras carnes e escolha dos cortes. 

 

TABELA 8 – Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior das 

respostas das perguntas: Carne suína possui grande quantidade de gordura?, Dos 

cortes suínos listados qual você considera conter maior teor de gordura? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Carne suína possui grande 

quantidade de gordura?   

  

Sim 55 61,1 51,0 71,2 

Não 35 38,9 28,8 49,0 

Total 90 100   

Dos cortes suínos listados qual você 

considera conter maior teor de 

gordura? 

  

  

Costela 33 36,7 26,7 46,6 

Pernil 26 28,9 19,5 38,2 

Bisteca 14 15,6 8,1 23,0 

Paleta 10 11,1 4,6 17,6 

Lombo 7 7,8 2,2 13,3 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

TABELA 9 - Relação entre o Curso dos profissionais de Saúde e a pergunta: Carne suína possui 

grande quantidade de gordura? 

 Carne suína possui grande quantidade de gordura?  

 Percentual (%) 

 Sim Não p
1 

Curso    

Médicos e Nutricionistas 40,0 60,0 <0,05 
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Graduados outras áreas da 

Saúde 
63,2 36,8 

Técnicos área da Saúde 86,4 13,6 
1 
Associação significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Neste trabalho, apesar dos profissionais considerarem a carne suína rica em gordura, 

61,1% dos profissionais que participaram da pesquisa, consideram que o consumo de carne suína 

não aumenta o colesterol (Tabela 10). Porém, quando observamos cada um dos grupos notamos 

que a maioria dos Técnicos da área da Saúde que responderam ao questionário acreditam que 

consumo de carne suína aumenta o colesterol (59,1%) diferente dos Médicos e Nutricionista 

onde apenas 20,0% e Graduados outras áreas da Saúde onde 42,1% (p<0,05) (Tabela 11). 

O colesterol é um lipídio que desempenha funções importantes no organismo 

humano, aproximadamente 70% é proveniente da síntese biológica e 30% é fornecido pela dieta, 

sendo encontrado apenas em alimentos de origem animal. Desta forma, sabendo que a carne 

suína atualmente é resultado da evolução tecnológica da indústria alimentícia, apresentando 

reduzido teor de gorduras, calorias e colesterol, quando comparada com o mesmo produto a 25 

anos atrás
6,29,34

, a maioria dos Médicos e Nutricionistas e os Graduados em outras áreas da Saúde 

apresentaram respostas dentro do esperado já que o teor de colesterol dos principais cortes de 

carne suína varia de 60 (cortes mais magros) a 80 (cortes mais gordos) mg de colesterol/100 g de 

carne
35

. De acordo com as recomendações dietéticas da American Heart Association, o consumo 

recomendado de colesterol deve estar abaixo de 300 mg/dia. O consumo de 100 g de carne suína 

representa 20% a 27% deste valor
35

. Desta forma, o que deve ser levado em consideração é a 

quantidade de carne ingerida, pois qualquer carne ingerida em excesso pode elevar o nível 

colesterol sanguíneo, não somente a carne suína. 

 

TABELA 10 – Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Consumo de carne suína aumenta o colesterol? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Consumo de carne suína aumenta o 

colesterol? 
  

  

Não 55 61,1 51,0 71,2 

Sim 35 38,9 28,8 49,0 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 
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TABELA 11- Relação entre o Curso dos profissionais de Saúde e a pergunta: Consumo de carne 

suína aumenta o colesterol? 

 Consumo de carne suína aumenta o colesterol?  

 Percentual (%)  

 Não Sim p
1 

Curso    

Médicos e Nutricionistas 80,0 20,0 

<0,05 Graduados outras áreas da Saúde 57,9 42,1 

Técnicos área da Saúde 40,9 59,1 
1 
Associação significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Neste mesmo sentido, 83,3% dos profissionais que participaram da pesquisa 

acreditam que pessoas com hipertensão possa consumir carne suína (Tabela 12). E mostrando 

seus conhecimentos sobre a carne e sobre a doença em questão, 93,3% dos Médicos e 

Nutricionista acreditam que pessoas com hipertensão possa consumir carne suína (p<0,05) 

(Tabela 13). 

Sabendo que a hipertensão arterial é a doença cardiovascular com maior prevalência 

entre os brasileiros
36

. E que o brasileiro ainda associa a carne suína com a hipertensão arterial, 

por achar a carne suína gordurosa, que já foi demonstrado anteriormente não ser uma verdade. A 

opinião da maioria dos profissionais aqui demonstradas está correta, pois segundo Reig et al.
37

, a 

carne suína possui alto teor de potássio, que é utilizado como coadjuvante no controle de pressão 

arterial pois ajuda a regular os níveis de sódio no corpo. Hipertensos devem fazer o uso regular 

de medicamentos para controle da pressão arterial, porém, também devem ser orientados a 

reduzir o consumo de sódio na dieta e diminuição do consumo de alimentos industrializados
38

. 

Neste sentido, o consumo de carne suína pode ser um aliado ao controle da hipertensão arterial, 

pois esta proteína é pobre em sódio e rica em potássio e estudos mostram que para o controle da 

pressão arterial, uma das recomendações é que a relação potássio-sódio seja pequena
10,39

. 

 

TABELA 12 – Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: A carne suína pode ser consumida por pessoas que tenham 

hipertensão?  

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

A carne suína pode ser consumida 

por pessoas que tenham 

hipertensão? 

  

  

Sim 75 83,3 75,6 91,0 



120 

 

Não 15 16,7 9,0 24,4 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

TABELA 13 - Relação entre o Curso dos profissionais de Saúde e a pergunta: A carne suína 

pode ser consumida por pessoas que tenham hipertensão? 

 
A carne suína pode ser consumida por pessoas 

que tenham hipertensão? 
 

 Percentual (%)  

 Não Sim p
1 

Curso    

Médicos e Nutricionistas 6,7 93,3 

<0,05 Graduados outras áreas da Saúde 13,2 86,8 

Técnicos área da Saúde 36,4 63,6 
1 
Associação significativa p<0,05 pelo teste de Qui-Quadrado. 

 

Ainda relacionado à saudabilidade da carne suína, 71,1% dos profissionais de saúde 

que participaram da pesquisa acreditam que a carne suína possa ser consumida por pessoas que 

estejam em dietas para perda de peso (Tabela 14). Corroborando com esses dados Muphy et al.
40

 

demonstraram que o consumo de carne suína em quantidades adequada, não está associada a 

maior risco de obesidade quando comparada a carne de frango e carne bovina. Desta forma o que 

seria mais importante é a recomendação de consumo de cortes magros como lombo que possui 

menores teores de calorias e gordura
41

. Além disso, a carne suína possui alto valor biológico e 

teores expressivos de creatina e leucina que contribui para o desenvolvimento de massa magra
37

. 

Nolan-Clark et al.
42

,
 
avaliando crianças de 2 a 16 anos, não encontraram associações adversas 

entre ingestão de carne suína, peso, circunferência da cintura e o nível de obesidade. Os 

resultados supracitados corroboram com os obtidos com adultos, em que o objetivo foi comparar 

os efeitos do consumo regular de carne suína, bovina e de frango sobre os índices de adiposidade 

e, da mesma forma, não houve diferença no IMC ou qualquer outro marcador de adiposidade 

entre as dietas
40

. 

 

TABELA 14 – Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: A carne suína pode ser consumida por pessoas que estejam em dietas 

para perda de peso? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

A carne suína pode ser consumida     
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por pessoas que estejam em dietas 

para perda de peso? 

Sim 64 71,1 61,7 80,5 

Não 26 28,9 19,5 38,2 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Sobre transmissão de cisticercose pelo consumo de carne suína, 62,22 % dos 

profissionais que responderam ao questionário acreditam nesta hipótese independente do grupo 

(Tabela 15). Dados parecidos também foram encontrados por Tamanini et al.
16

, onde 73,2% dos 

estudantes da área da saúde entrevistados assinalaram que o consumo de carne suína está 

associado a cisticercose. Entre os consumidores, em geral, a crença que a carne suína transmita 

cisticercose também é presente como pode ser observada no trabalho realizado por Silva e 

Silva
43

. O resultado aqui encontrado mostra que os profissionais da saúde que participaram da 

pesquisa possuem pouco conhecimento sobre o complexo teníase-cisticercose e também sobre a 

atual situação da cadeia produtiva da suinocultura. Visto que o consumo de carne suína crua ou 

mal passada que contenha cisticerco (forma larval), levam o homem a ter teníase popularmente 

conhecida como solitária, para que o homem adquira cisticercose é necessário que ocorra a 

ingestão de ovos de Taenia solium presentes em ambiente contaminado com fezes de origem 

humana
44

. A principal forma de contaminação do homem pela cisticercose é pelo consumo de 

água não tratada e consumo de frutas e verduras irrigadas ou lavadas com da água contaminada 

por fezes humanas com ovos do parasita
45

. Além disso, atualmente a contaminação dos suínos 

criados em sistemas de criação de alto padrão sanitário, não tendo contato com possíveis fontes 

de contaminação e inspecionados durante o abate é praticamente nula
46

. 

 

TABELA 15 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Consumo de carne suína pode transmitir cisticercose? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta  

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Consumo de carne suína pode 

transmitir cisticercose? 
  

  

Sim 56 62,2 52,2 62,2 

Não 34 37,8 27,8 47,8 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 
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Considerando os três grupos de profissionais que participaram da pesquisa, 85,6% 

acreditam que o consumo de embutidos de carne suína pode prejudicar a saúde (Tabela 16). Esta 

informação está de acordo com o esperado, visto que durante o processamento da carne, é 

necessário considerar que existem diversos riscos que podem afetar a saúde do consumidor. 

Estudos mostram que o consumo de embutidos aumenta o risco de diversas doenças, 

principalmente devido ao alto teor de conservantes como nitritos e nitratos, estudo mostram a 

ação carcinogênica destes conservantes
47-48

. Temos ainda a utilização de outros conservantes 

como glutamato monossódico além do uso excessivo de sódio e gorduras que são adicionados 

durante o processo de industrialização e podem contribuir para o aumento da pressão arterial, 

obesidade e diabetes
49

. A recomendação dos profissionais de saúde sobre o consumo de 

industrializados diminuiu nos últimos anos, justamente pela conscientização quanto ao risco a 

saúde, porém, mesmo assim, 89% da carne suína nacional é comercializada na forma 

industrializada
13,50

. Para tentar amenizar os riscos e fatores ruins dos produtos industrializados, 

Paulino et al.
51

, Nascimento et al.
52

 e Ciriano et al.
53 

reduziram o percentual de cloreto de sódio 

(NaCl) em embutidos cárneos suínos, salsichas e salames, através da substituição parcial desse 

constituinte por cloreto de potássio; foi observado que a substituição de 25 % de NaCl não 

interferiu significativamente na capacidade de retenção de água, no sabor salgado e na 

estabilidade da emulsão das salsichas formuladas, podendo ser uma opção para a diminuição dos 

riscos a saúde. 

 

TABELA 16 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: consumo de embutidos de carne suína pode prejudicar a saúde 

Pergunta realizada 

Frequência 

Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Consumo de embutidos de 

carne suína pode prejudicar a 

saúde 

  

  

Sim 77 85,6 78,3 92,8 

Não 13 14,4 7,2 21,7 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

A maioria dos profissionais que responderam ao questionário independente do grupo, 

consideram que os suínos são criados em condições regulares de higiene (40%) ou não sabem 

opinar (34,5%) (Tabela 17). Estes resultados mostram a falta de conhecimento dos profissionais 
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de saúde que participaram da pesquisa quanto à forma de criação dos suínos, que nos últimos 

anos evoluiu, passando de uma atividade de subsistência para uma atividade industrializada de 

alta eficiência produtiva, onde os suínos são criados em instalações limpas com rigoroso controle 

sanitário e zootécnico, com dietas balanceadas e água tratada, e maior fiscalização e controle no 

abate e processamento da carne
54

. Esta falta de informação prejudica a cadeia produtiva suína, 

visto que isso pode levar a interpretações errôneas, por exemplo, a associação de cisticercose 

com o consumo de carne suína apresentada neste trabalho levando a uma contraindicação no 

consumo da carne. 

 

TABELA 17 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Em relação a produção de suínos e a higiene, você acredita que os 

animais são 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Em relação a produção de 

suínos e a higiene, você acredita 

que os animais são: 

  

  

Produzidos em condições 

regulares 
36 40,0 29,9 50,1 

Não sei opinar 31 34,5 24,6 44,3 

Produzidos em boas 

condições 
20 22,2 13,6 30,8 

Produzidos em péssimas 

condições 
3 3,3 -0,4 7,0 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

Neste estudo, a maioria dos profissionais de saúde (65,6%) não desaconselham ou 

restringem o consumo de carne suína aos seus pacientes/clientes, porém observamos que uma 

parte dos profissionais participantes da pesquisa (34,4%) não recomendam ou restringem o 

consumo de carne suína aos seus pacientes/clientes (Tabela 18). Sendo que os principais motivos 

da contraindicação ou restrição são casos de colesterol alto (30%) e obesidade/dietas para perda 

de peso (20%) (Figura 1). Ortigara
25

 analisando a postura de médicos diante de diagnósticos pré-

estabelecidos, observou que pacientes com hipertensão e cardiopatias receberam orientações de 

restrição de consumo de alguns cortes suínos, desconsiderando o teor de gordura de cada corte. 

O comportamento observado de proibir ou restringir o consumo de carne suína em situações 

especificas, confirma uma certa desinformação de parte dos profissionais de saúde que 
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participaram da pesquisa e sugerem conflito entre as informações disponibilizadas e os 

“conhecimentos populares” armazenados na memória, levando a aumentar os mitos sobre a carne 

suína entre os consumidores.  

 

TABELA 18 - Frequência absoluta, percentual e intervalo de confiança inferior e superior da 

pergunta: Você desaconselha à ingestão ou a restrição de carne suína em algum 

caso aos seus pacientes/clientes? 

 Frequência 

Pergunta realizada 
Absoluta 

(n) 

Percentual 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Inferior
1 

(%) 

Intervalo de 

Confiança 

Superior
1 

(%) 

Você desaconselha à ingestão ou a 

restrição de carne suína em algum 

caso aos seus pacientes/clientes? 

  

  

Não 59 65,6 55,7 75,4 

Sim 31 34,4 24,6 44,3 

Total 90 100   
1 
Diferença significativa entre duas variáveis quando seus intervalos não se sobrepõem. 

 

 
FIGURA 1 - Casos em que profissionais que participaram da pesquisa contraindicam ou 

restringem do consumo de carne suína a seus pacientes/cliente 
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4. CONCLUSÃO 

 

Este estudo demonstrou que parte dos profissionais de saúde que responderam ao 

questionário possuem certa desinformação quanto o valor nutricional, a sanidade e higiene da 

carne suína, estes profissionais ainda possuem crenças antigas sobre a carne suína. Essas 

informações ressaltam, portanto, que seria necessário mudar os preconceitos errôneos a respeito 

da carne suína, através da disseminação de estudos técnicos e orientações para que os 

profissionais de saúde possam conhecer melhor a carne suína e desta forma agirem no sentido 

correto sobre o consumo da carne suína, já que estes são influentes sobre os consumidores. 

Apesar disso, como esperado de uma forma geral os Médicos e Nutricionistas possuem mais 

informações corretas sobre a carne suína. 
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CAPÍTULO 4 - PESQUISA DE SALMONELLA SP. E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE 

A ANTIMICROBIANOS EM CARNE SUÍNA COMERCIALIZADA EM 

GOIÂNIA-GO 

 

RESUMO: A preocupação com a própria saúde tem levado o consumidor a dar mais 

importância a aspectos higiênicos sanitários das carnes consumidas, dentre esses aspectos a 

qualidade microbiológica é de suma importância visto que a presença de microrganismos nas 

carnes pode causar danos à saúde do consumidor além de ser exigência das regulamentações 

nacionais e internacionais. Dos microrganismos envolvidos nas doenças transmitidas por 

alimentos (DTA´s), temos a Salmonella sp.. A carne suína é a uma das carnes mais 

frequentemente associada à Salmonella, já que os suínos são portadores de Salmonella em seus 

tecidos e a carcaça pode ser contaminada por falhas durante o abate ou por contaminação 

cruzada no frigorifico ou nas etapas seguintes podendo então causar DTA´s ao homem, além 

disso, existe a preocupação com a resistência desses microrganismos frente aos antibióticos 

usados na saúde humana e veterinária. Com isso foi realizado um experimento com objetivo de 

analisar a presença de Salmonella em carnes suínas in natura e industrializadas comercializadas 

em Goiânia (GO), foi analisado ainda o perfil de suscetibilidade a antimicrobianos. Foram 

coletadas 30 amostras de Pernil, 30 amostras de Lombo, 20 amostras de Linguiça suína frescal e 

20 amostras de Presunto fatiado, em 40 estabelecimentos comerciais. E foram analisados quanto 

a presença de Salmonella, e perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos: amoxicilina (10 mcg), 

ciprofloxacina (5 mcg), enrofloxacina (5 mcg), fosfomicina (200 mcg), gentamicina (10 mcg), 

ceftiofur (30 mcg), tetraciclina (30 mcg), trimetopim-sulfametazole (1,25/23,75 mcg) e 

cloranfenicol (30 mg). 16,75% das amostras de pernil e 10% das amostras de lombo foram 

positivas para a presença de Salmonella sp., nenhuma amostra de linguiça frescal e presunto 

apresentou presença de Salmonella sp.. Dos 8 isolados de Salmonella sp., 100% foram 

resistentes ao Cloranfenicol e 87,5% a Amoxicilina e Tetraciclina. Por outro lado, 100% dos 

isolados foram sensíveis a Fosfomicina e Ceftiofur e 87,5% a Gentamicina e Trimetoprim-

sulfametoxazol. Por fim, 50% dos isolados apresentaram sensibilidade intermediária frente a 

Ciprofloxacina  e Enrofloxacina. 7 isolados apresentaram multirresistência. O estudo demonstrou 

que parte das carnes suínas in natura analisa apresenta risco a saúde do consumidor visto a 

presença de Salmonella sp. encontradas, além disso, a grande quantidade de amostras resistentes 

aos antibióticos testados indica a necessidade de controle criterioso tanto no uso animal como 

humano.  

 

Palavras-chave: antibióticos, qualidade microbiológica, Salmonelose, saúde pública, suínos 
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CHAPTER 4 - RESEARCH OF SALMONELLA SP. AND ANTIMICROBIAL 

SUSCEPTIBILITY PROFILE IN PORK MEAT 

COMMERCIALIZED IN GOIÂNIA-GO 

 

ABSTRACT: The concern with their own health has led the consumer to give more importance 

to sanitary hygienic aspects of the meat consumed, among these aspects the microbiological 

quality is of paramount importance since the presence of microorganisms in the meat can cause 

damage to the health of the consumer in addition to being requirement of national and 

international regulations. Of the microorganisms involved in foodborne diseases (DTA's), we 

have Salmonella sp.. Pork is one of the meats most often associated with Salmonella, since pigs 

carry Salmonella in their tissues and the carcass can be contaminated by failures during slaughter 

or by cross-contamination in the refrigerator or in the following stages, which can then cause 

DTA's to humans, in addition, there is concern about the resistance of these microorganisms to 

antibiotics used in human and veterinary health. With that, an experiment was carried out with 

the objective of analyzing the presence of Salmonella in fresh and industrialized pork meat sold 

in Goiânia (GO), the profile of susceptibility to antimicrobials was also analyzed. 30 samples of 

shank, 30 samples of loin, 20 samples of fresh pork sausage and 20 samples of sliced ham were 

collected in 40 commercial establishments. And they were analyzed for the presence of 

Salmonella, and profile of susceptibility to antimicrobials: amoxicillin (10 mcg), ciprofloxacin (5 

mcg), enrofloxacin (5 mcg), fosfomycin (200 mcg), gentamicin (10 mcg), ceftiofur (30 mcg) ), 

tetracycline (30 mcg), trimetopim-sulfametazole (1.25 / 23.75 mcg) and chloramphenicol (30 

mg). 16.75% of the shank samples and 10% of the loin samples were positive for the presence of 

Salmonella sp., None of the fresh sausage and ham samples showed the presence of Salmonella 

sp. resistant to Chloramphenicol and 87.5% to Amoxicillin and Tetracycline. On the other hand, 

100% of the isolates were sensitive to Fosfomycin and Ceftiofur and 87.5% to Gentamicin and 

Trimethoprim-sulfamethoxazole. Finally, 50% of the isolates showed intermediate sensitivity to 

Ciprofloxacin and Enrofloxacin. 7 isolates showed multidrug resistance. The study showed that 

part of the fresh pork meat analyzed presents a risk to the health of the consumer due to the 

presence of Salmonella sp. In addition, the large number of samples resistant to the tested 

antibiotics was found to indicate the need for careful control in both animal and human use. 

 

Keyword: antibiotics, microbiological quality, Salmonellosis, public health, swine 
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1. INTRODUÇÃO 

A carne suína foi a segunda carne mais consumida no mundo no ano de 2020, e 

apesar da média nacional tem tido um crescimento nos últimos anos, o consumo brasileiro per 

capita de 16 kg ainda é baixo quando comparado a outros países como China e União Europeia 

onde o consumo ultrapassa os 40kg/hab
1,2 

. A região centro oeste do país ocupa a segunda 

posição nacional de consumo per capita de carne suína, sendo que estado de Goiás tem uma 

importante representatividade neste cenário, já que o consumo ultrapassou a média nacional e 

chegou a 20 kg per capita em 2018
3
.  

Nos últimos anos a população tem se preocupado mais com a própria saúde e 

consequentemente com a qualidade dos alimentos consumidos
4
. Levando em consideração que a 

qualidade da carne e seus derivados envolve características sensoriais, nutricionais e aspectos 

higiênicos sanitários inalterados
5
. A ausência de microrganismos nas carnes deve ser um fator de 

importância visto que pode causar danos à saúde do consumidor além de ser uma exigência de 

regulamentações nacionais e internacionais
6
. 

Pensando na qualidade microbiológica, a carne suína in natura e industrializada 

constituem excelentes meio para o desenvolvimento de diversos microrganismos, podendo ser 

responsável pela transmissão de bactérias patogênicas para o homem e causar as chamadas 

DTAs (doenças transmitidas por alimentos)
7
. Dos microrganismos envolvidos em DTAs, a 

Salmonella sp. está relacionada à cerca de 11,3% dos surtos identificados entre os anos 2009 e 

2018 sendo que cerca de 2% dos casos foram ocasionados pelo consumo de pela carne suína e 

seus derivados
8
. 

As bactérias do gênero Salmonella são bacilos gram-negativos pertencentes à família 

Enterobacteriaceaeo grupo mais complexo, são mesófilos, com temperatura para multiplicação 

variando de 5 a 46°C e, como não formam esporos, são relativamente termossensíveis, podendo 

ser destruídas a 70 °C em 15 a 20 minutos
9
. Para crescimento, é requerido um pH ótimo entre 6,6 

e 8,2, apresentando como valores limites pH abaixo de 4,0 e acima de 9,0
9
. O processo de 

congelamento leva apenas a uma redução significativa do número de células viáveis, não sendo 

capaz de provocar a destruição completa
10

. 

A carne suína é a uma das carnes mais frequentemente associada à Salmonella, 

estando o patógeno intimamente ligado à cadeia produtiva do animal, visto que os suínos são 

portadores de Salmonella em muitos tecidos, especialmente linfonodos e no sistema 

gastrointestinal, tornando as fezes importantes fontes de contaminação de carcaças no 

frigorífico
11

. A contaminação das carnes por Salmonella sp. pode ocorrer devido a técnicas de 

abate deficientes, principalmente durante a evisceração onde pode ocorrer extravasamento do 
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contudo digestivo que contamina além da própria carcaça, os instrumentos, os manipuladores e 

todo o ambiente, tornando o local propício a contaminação cruzada das demais carcaças
12

. A 

contaminação ainda pode ocorrer de forma cruzada durante o transporte e nos pontos de venda 

principalmente pela higienização incorreta de equipamentos; falhas no controle tempo e 

temperatura de estocagem, nos processos de manipulação e armazenamento inadequado
13

. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), estabelece que para “carne e 

produtos cárneos”, não é admitido a presença de Salmonella sp. em 25g da amostra, fora deste 

padrão a carne passa a ser considerada impropria para consumo
14

. 

A transmissão ao homem pode ocorrer pelo contato direto com animais, tanto nas 

granjas quanto nos frigoríficos, mas principalmente devido à ingestão de carnes contaminados
15

. 

A Salmonelose humana é uma das mais importantes DTAs, caracterizando-se por 

sintomas que incluem diarreias, vômitos, dor de cabeça, dores abdominais, alteração da visão 

entre outros
16

. Os sintomas aparecem, em média de 12 a 36 horas após o contato com o 

microrganismo, e durão cerca de um e quatro dias, dependendo da cepa infectante, podendo ser 

fatal em idosos, crianças, gestantes e imunocomprometidos
17,18

. Desta forma em algumas 

situações, o uso de antibióticos se faz necessário para salvaguardar a vida do indivíduo 

acometido
18,19

.   

Uma grande preocupação vem acometendo a comunidade científica nacional e 

internacional, o fato do aumento considerável ao logo dos anos de casos de microrganismos 

resistentes a antimicrobianos em produtos alimentícios, o que pode ser considerado um grave 

problema de saúde pública, agravado se forem consideradas as drogas que são 

concomitantemente utilizadas no tratamento dos animais e dos seres humanos
20

. A resistência 

bacteriana a antimicrobianos ocorre principalmente devido ao uso inadequado de antibióticos na 

medicina humana e veterinária, assim como a utilização desses na forma profilática e como 

aditivos alimentares em rações animais
21,22

. E outro ponto ainda mais relevante é decorrente 

existência de cepas multirresistentes aos antimicrobianos, ou seja, que são resistentes a três ou 

mais antimicrobianos o que implica principalmente no tratamento de quadros clínicos graves de 

salmonelose
23

. 

Com o presente estudo pretendemos verificar a presença de Salmonella sp. em carnes 

suínas in natura e produtos industrializados e determinar a suscetibilidade dos isolados a 

diferentes antimicrobianos, usados na prática veterinária e clinica humana, em estabelecimentos 

comerciais do município de Goiânia - Goiás.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Coleta das amostras 

Foram coletadas 100 amostras, sendo 30 amostras de Pernil, 30 amostras de Lombo, 

20 amostras de Linguiça suína frescal e 20 amostras de Presunto fatiado, em 40 estabelecimentos 

comerciais classificados como açougues e supermercados no município de Goiânia (GO), sendo 

que os locais de compra foram escolhidos aleatoriamente de forma que ocorressem coletas em 

todas as sete regiões do município de acordo com a divisão dos distritos sanitários realizada pela 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Foram visitados cinco estabelecimentos 

na região noroeste, cinco na região oeste, seis na região norte, cinco na região leste, sete na 

região sudoeste, seis na região central e seis na região sul.  

As amostras foram adquiridas por meio de compra em uma porção média de 200 

gramas. Em seguida as amostras foram armazenadas individualmente em sacos plásticos, 

identificadas, lacradas e mantidas em caixa térmica com gelo até a chegada ao Laboratório de 

Bacteriologia do Setor de Medicina Veterinária Preventiva do Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, onde foram 

realizadas as análises. As análises foram realizadas entre os meses de Junho a Agosto de 2020 e 

as coletas foram efetuadas sempre entre as 8 e 10 horas da manhã. 

 

2.2. Pesquisa de Salmonella sp. 

Após a chegada ao laboratório, inicialmente foi realizado o pré-enriquecimento 

utilizando 25 gramas de cada amostra, as quais foram homogeneizadas em bolsas coletoras, tipo 

“stomacher”, contendo 225 mL de água peptonada tamponada a 0,1 % (APT) e incubadas a 

37+/- 1 ºC por 24 horas. Em seguida, foi feito enriquecimento seletivo, transferindo-se 1,0 mL de 

APT para um tubo contendo 9 mL de caldo Selenito Cistina (SC) e 1 mL para um tubo contendo 

9 mL de caldo Rapaport Vassiliadis (RV), os quais foram incubados a 37+/- 1 ºC por 18-24 

horas. Em sequência, o conteúdo dos tubos com RV e CS, foram semeados em placas contendo 

ágar verde brilhante (VB) e ágar XLT4 por estrias de esgotamento e incubados a 37 +/- 1 ºC por 

24 horas. De cada amostra repicada nos meios sólidos foram selecionadas cinco unidades 

formadoras de colônias (UFCs) características Salmonella e inoculadas em ágar TSI (tríplice 

açúcar ferro) os quais foram incubados 37+/- 1 ºC por 18- 24 horas. Após este período os tubos 

que continham TSI com crescimento sugestivo de Salmonella foram submetidos aos testes de 

urease, produção de indol e H2S, vermelho de metila, motilidade, lisina descarboxilase, teste do 

malonato e citrato de Simmons
24

. 
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2.3. Determinação do perfil de suscetibilidade a antimicrobianos 

Nas amostras com presença de Salmonella confirmada foi determinado o perfil de 

suscetibilidade antimicrobiana, pelo método de Difusão em Disco de acordo com Clinical and 

Laboratory Standards Institute – CLSI
25

. Para a realização do antibiograma, inicialmente uma 

quantidade maciça de colônias foi transferida de tubos de TSI para 5 mL de solução salina 1% 

onde permaneceram por um breve período à temperatura ambiente. Em seguida um swab estéril 

foi umedecido na solução, pressionando contra as paredes do tubo para remover o excesso de 

líquido e dessa maneira espalhou-se sobre a superfície da placa de Petri contendo ágar Müeller-

Hinton, até obter uma camada uniforme e homogênea do inóculo. Após essa etapa, a placa foi 

deixada em repouso por cinco minutos para completa absorção do excesso de umidade. Discos 

impregnados por antibióticos foram distribuídos sobre o ágar das placas, respeitando-se uma 

distância mínima de 10 a 15 mm entre eles. As placas foram incubadas a 37 °C por 24 horas. Em 

sequência, foram medidos os diâmetros dos halos ou zona de inibição. Estes resultados foram 

comparados com valores tabelados, segundo a técnica de Kirby-Bauer e as cepas consideradas, 

de acordo com o perfil, em resistente, sensível e resistência intermediária. Foram selecionados 9 

antimicrobianos, o parâmetro de escolha foi a utilização frequente em suínos e correlata 

aplicação em humanos. Os antimicrobianos selecionados para o teste foram: amoxicilina (10 

mcg), ciprofloxacina (5 mcg),  enrofloxacina (5 mcg), fosfomicina (200 mcg), gentamicina (10 

mcg), ceftiofur (30 mcg), tetraciclina (30 mcg), trimetopim-sulfametazole (1,25/23,75 mcg) e 

cloranfenicol (30 mg). Foi utilizada como cepa de referência Salmonella entérica ATCC 14028.  

Para cada amostra isolada, o índice de resistência múltipla aos antibióticos (IRMA) 

foi calculado pela seguinte fórmula: IRMA= número de antibióticos para os quais a amostra foi 

resistente dividido pelo número total de antibióticos testados. Se o valor for maior ou igual a 0,2, 

indica resistência múltipla
26

. 

 

2.4. Análise estatística 

Os resultados coletados foram tabulados e interpretados usando análise estatística 

descritiva e distribuição de frequência, em seguida apresentados em porcentagem. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. Pesquisa de Salmonella sp. 

Os resultados apresentaram 5 amostras de Pernil positivas para bactérias do gênero 

Salmonella de um total de 30 amostras avaliadas (5/30), representando uma ocorrência de 

16,7%.  Já as amostras de lombo apresentaram 3 amostras positivas para presença de Salmonella 

sp., o que representa de 10% das amostras (3/30) (Tabela 1). Sabendo que a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), determina a ausência de Salmonella sp. em 25 g da amostra para 

“carne e produtos cárneos”
14

, estas amostras são consideradas impróprias para o consumo 

humano já que bactérias deste gênero estão envolvidas entre as principais causadoras de 

intoxicação alimentar.  

 

TABELA 1 – Ocorrência de amostras positivas e negativas de Salmonella sp. em amostras de 

Pernil e Lombo 

Nº Amostras (60) Pernil n (%) Lombo n (%) Total n (%) 

Presença de Salmonella sp. 5 (16,7) 3 (10) 8 (13,3) 

Ausência de Salmonella sp. 25 (83,3) 27 (90) 52 (86,67) 

Total 30 (100) 30 (100) 60 (100) 

 

Os resultados obtidos em pesquisas, no Brasil, quanto à presença de Salmonella sp. 

em produtos cárneos, são bastante variados. Corroborando com os resultados encontrados nesta 

pesquisa estão às pesquisas de Sales et al.
27

 e Thomazi
28

. Resultados diferente foram encontrados 

por Rosa et al.
29

, uma vez que 100% das amostras de carne suína avaliadas no Paraná 

apresentaram ausência para o microrganismo em questão. 

Vários são os fatores que predispõem a contaminação detectada, desde a 

contaminação da carcaça durante o abate pela falta de cautela e contato com conteúdo digestivo, 

contaminação cruzada pelo contato com outras carcaças contaminadas, além do contato com os 

utensílios e equipamentos, mãos dos manipuladores e todo o ambiente contaminados no 

abatedouro
30

. A contaminação também pode ocorrer na local de venda pela contaminação 

cruzada através de maus hábitos de higiene dos manipuladores e utensílios contaminados, 

precárias condições no ambiente além de falhas nas condições de armazenamento das carnes, 

como constatado por Costa et al.
31

 que encontraram situações irregulares de armazenamento de 

carne in natura em estabelecimentos comerciais de Recife (PE) os refrigeradores estavam em 

condições de higiene precária e eram mantidos fora da temperatura adequada propiciando o 

crescimento microbiano. 
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Neste estudo, o corte com maior incidência com a presença de Salmonella sp. foi o 

pernil. Segundo Thomazi
28

,
 
o pernil pode ter uma maior propensão à contaminação devido à 

proximidade anatômica dessa região da carcaça com as vísceras que podem conter a presença da 

bactéria vinda do conteúdo fecal.  

Nas análises de linguiça suína frescal não foram identificadas amostras com presença 

de Salmonella sp. (Tabela 2), mostrando que as linguiças aqui analisadas estão aptas para 

consumo, sem provocar risco a saúde da população, pois estão de acordo com a legislação
14

. 

Discordando destes dados temos os de Lemos et al.
32

 que apresentou 10% de amostras de 

linguiça frescal contaminadas por Salmonella sp. e Bergamo et al.
33

, que encontrou 27,7% de 

amostras positivas em estabelecimentos do Rio Grande do Sul.  

 

TABELA 2 - Ocorrência de amostras positivas e negativas de Salmonella sp. em amostras de 

linguiça suína frescal e presunto 

Nº Amostras (40) Linguiça frescal n (%) Presunto n (%) Total n (%) 

Presença de Salmonella sp. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ausência de Salmonella sp. 20 (100) 20 (100) 40 (100) 

Total 20 (100) 20 (100) 40 (100) 

 

Esperava-se que a linguiça frescal apresentassem amostras positivas, principalmente 

pelos fatores intrínsecos favoráveis ao desenvolvimento de bactérias, em especial a alta umidade, 

maior contato com os manipuladores e o uso de equipamentos e utensílios durante o processo de 

preparação da matéria prima
34,35

. Segundo Oliveira et al
36

, os riscos de contaminação podem ser 

maiores em produtos que são moídos em seu processo de fabricação, pois  além de um maior 

contato com os manipuladores os equipamentos contêm peças de difícil limpeza e higienização, 

levando o risco de contaminação cruzada. Porém, a durante a fabricação deste alimento ocorre a 

adição de sais de cura como nitrato e nitrito, que podem modificar a fisiologia microbiana 

criando obstáculos para a proliferação microrganismos, principalmente porque diminuem o pH, o 

que poderia explicar os resultados aqui encontrados, além de levar em consideração a qualidade 

higiênico-sanitária do processo de fabricação e local de venda
35

. 

Nas análises de presunto fatiado não foram identificadas amostras com presença de 

Salmonella sp. (Tabela 2). Segundo a legislação vigente, esse microrganismo deve estar ausente 

no tipo de produto avaliado
14

. Esses dados corroboram com os dados encontrados em outras 

localidades do Brasil como os de Gonçalves et al.
37

 em Patos de Minas (MG) e Sá et al.
38

 em 

Juazeiro do Norte (CE). Discordando destes resultados estão os encontrados por Ferreira
39

 que 

detectou a presença de Salmonella sp.. em amostras de presunto cozido fatiado e Fai et al.
40

. O 

presente resultado pode ser atribuído ao fato de presuntos sofrerem tratamento térmico em sua 
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produção, que destrói a Salmonella sp.. Uma possível contaminação cruzada poderia ocorrer 

durante o manuseio e fatiamento no estabelecimento comercial, o que provavelmente não 

ocorreu confirmando assim a higiene do local de manipulação e venda
41

.  

Estratificando os isolados de Salmonella sp. pelas sete regiões de Goiânia (GO), 

onde estavam localizados os 40 estabelecimentos comerciais visitados, foi possível observar que 

os maiores índices com presença de Salmonella sp. foram provenientes da região Sudoeste 

62,5% (5/8). As regiões Leste, Central e Norte apresentaram cada uma 12,5% (1/8). As demais 

regiões não apresentaram amostras com presença de Salmonella sp. (Figura 1). Dados parecidos 

foram evidenciados por Moreira
42

, que analisando a presença de Salmonella sp. em carcaças de 

frangos comercializadas em Goiânia (GO), também observou uma maior ocorrência da bactéria 

na região Sudeste do município. 

FIGURA 1- Ocorrência de Salmonella sp. nas amostras de carne suína por região em Goiânia 

(GO) 

 

Como observado, a região sudoeste apresentou o maior número de amostras com 

presença de Salmonella sp., sabendo que não foi possível estabelecer a origem das carnes 

avaliadas e dessa forma não se tem a informação se foram ou não submetidas à inspeção 

veterinária oficial, o nível de contaminação encontrado na região Sudoeste demonstra a falta de 

cuidado na manipulação durante o abate e/ou comercialização das carnes, alertando para a 

necessidade de controle em toda a cadeia produtiva das carnes ali comercializadas, bem como de 
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intensificação da vigilância sanitária, de modo a se obterem alimentos seguros para o consumo 

da população local.  

Visto que a região sudoeste é a região com maior população do município de 

Goiânia, surtos de doenças transmitidas por alimentos nesta região podem causar graves danos e 

acometer um grande número de pessoas, além disso, a região Sudoeste faz limite com outros 

municípios como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Aparecida de Goiânia e a carnes contaminadas 

também podem ser consumidas pela população destes municípios vista a proximidade das 

divisas
43

.  

 

3.2. Perfil de sensibilidade a antimicrobianos 

Quanto à capacidade de resistência a antimicrobianos, dos 8 isolados de Salmonella 

sp., foram testadas nove bases, sendo que 100% foram resistentes ao Cloranfenicol e 87,5% a 

Amoxicilina e Tetraciclina. Por outro lado, 100% dos isolados foram sensíveis a Fosfomicina e 

Ceftiofur e 87,5% a Gentamicina e Trimetoprim-sulfametoxazol. Por fim, 50% dos isolados 

apresentaram sensibilidade intermediária frente a Ciprofloxacina  e Enrofloxacina (Tabela 3). 

Avaliação da resistência a antibióticos constituem importantes ferramentas, tanto para 

investigações epidemiológicas, quanto para o estabelecimento de estratégias terapêuticas de uso 

de antibióticos. 

 

TABELA 3 - Resultados dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos de Salmonella sp. 

isolados de amostras lombo e pernil 

 

Isolados de 

Samonella sp. em 

Lombo (L) 

Isolados de Samonella sp. em 

Pernil(P) 
   

Antimicrobianos L1 L2 L3 P1 P2 P3 P4 P5 R(%) I(%) S(%) 

Amoxicilina R R S R R R R R 87,5   

Ciprofloxacina I I S I I S S S  50 50 

Enrofloxacina R I S I I I S S 12,5 50 37,5 

Gentamicina S R S S S S S S 12,5  87,5 

Fosfomicina S S S S S S S S   100 

Trimetoprim-

sulfametoxazol 
S R S S S S S S 12,5  87,9 

Tetraciclina R R S R R R R R 87,5   

Ceftiofur S S S S S S S S   100 

Cloranfenicol R R R R R R R R 100   

Interpretação: R (resistente); I (intermediário); S (sensível). 
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Sobre os testes de sensibilidade usando o cloranfenicol existem variações na 

resistência em isolados de Salmonella sp. de produtos de origem suína no Brasil. Lima et al.
44

, 

avaliando cepas de Salmonella sp., isoladas de alimentos de origem suína provenientes de 

diferentes regiões do país encontrou 8,4% dos isolados resistentes a cloranfenicol. Filho et al.
45 

analisando isolados de Salmonella sp. de diferente pontos de carcaça suína encontrou 70% de 

isolados resistente a cloranfenicol. De forma semelhante, resistência a esse antimicrobiano foi 

observada em 23,5% dos isolados de carne suína na Bélgica
46

. O fato é que o cloranfenicol foi 

por muitos anos uma droga eficaz e amplamente utilizada no tratamento de infecções graves por 

Salmonella sp., tanto em animais quanto em humanos, o que levou a seleção de cepas 

cloranfenicol-resistentes
47

. Porém, uso veterinário e emprego na alimentação animal de 

cloranfenicol está proibido no Brasil desde 2003
48

. E como observado neste estudo não foi 

visualizada redução nos índices de resistência ao antimicrobiano, possivelmente pelo fato de que 

após a proibição do cloranfenicol, um análogo sintético fluorado, o florfenicol, passou a ser 

amplamente utilizado na medicina veterinária em todo o mundo, continuando com a pressão de 

resistência frente a essa classe de antibióticos
49-51

. 

Resultados parecidos aos de resistência de amoxicilina foram encontrados por 

Quadros
52

, onde analisando diferentes pontos do frigorifico e de carcaças suína, cerca de 80% 

dos isolados foram resistentes a este fármaco no Rio Grande do Sul. Oliveira
53

, analisando 

conteúdo intestinal e linfonodos de suínos abatidos em Goiás encontrou 90% de resistência 

amoxicilina. Bergamo et al.
33

 encontrou dados diferentes já que em seu estudo analisando 

linguiça suína frescal observou 81% dos isolados sensíveis a amoxicilina. A alta resistência aqui 

encontrada pode ser atribuída ao fato da amoxicilina ser uma penicilina de amplo espectro de 

ação, além de, se caracterizar pela boa estabilidade em meio ácido e ter efeito sobre cocos e 

bacilos gram-negativos o que leva a ser amplamente utilizado para suínos muitas vezes de forma 

imprópria para tratamento de doenças ou promoção do crescimento, principalmente por 

apresentar boa absorção no trato digestório facilitando a sua aplicação via ração ou água. Além 

disso, a resistência a este fármaco é prejudicial visto que ele também é bastante utilizado na 

medicina humana
 54-57

.  O que pode levar a seleção de microrganismos resistentes, já que cepas 

de Salmonelas isoladas em todo o mundo têm demonstrado resistência a amoxicilina um 

betalactâmico, provavelmente, relacionada à produção de β-lactamases, enzimas que inativam 

tais antibióticos antes que estes atinjam o seu sítio de atuação
58

.  

A alta resistência de isolados de Salmonella sp. a tetraciclina é evidenciada por 

diversos autores em trabalhos realizados no Brasil, como por Lopes
59

, analisando carcaças suínas 

em diferentes regiões do Brasil encontrou cerca de 75,8% de isolados resistentes a tetraciclina. 
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Viana et al.
60

, avaliando isolados de Salmonella sp. encontrados em diferentes etapas da cadeia 

produtora de suínos entre elas a swabs de carcaça e amostras de cortes suínos,  encontraram 

88,1% de resistência a tetraciclina. Alta resistência de isolados de Salmonella sp. a tetraciclina 

também são evidenciados em estudos de outros países com Figueiredo et al.
61

 em Lisboa-

Portugal que analisando diferentes isolados de Salmonella sp. encontrados em produtos de 

origem animal observaram resistência de 82% a tetraciclina, o autor relaciona a alta resistência 

ao fato de ser um dos antibióticos mais utilizados na terapêutica animal em Portugal
62

. 

Segundo pesquisadores, essa resistência à tetraciclina pode estar relacionada ao 

desenvolvimento de mecanismo de efluxo da droga para o meio, provocando a saída quase que 

imediata do antibiótico da célula, que impede que ela atue no microrganismo
63

. O predomínio de 

amostras resistentes à tetraciclina está provavelmente relacionado à ampla utilização desse 

antimicrobiano na prevenção e tratamento de doenças, sem um controle efetivo levando a um a 

pressão de seleção de bactérias com o mecanismo acima descrito. Sendo este um dos fármacos 

mais antigos usados tanto para tratamento quanto para promoção de crescimento animal. 

Entretanto, no Brasil, as tetraciclinas foram banidas em 2009 como aditivos alimentares em 

rações de animais, porém continuam sendo amplamente utilizadas na medicina humana e 

veterinária, fato que pode levar a resistência se não adequadamente utilizada
64

. 

Neste estudo, os maiores índices de resistência foram encontrados em antibióticos 

amplamente utilizados na medicina veterinária e humana, fato que pode causar sérios problemas 

em saúde pública e no tratamento de animais doentes
65

. Entre as causas mais comuns para que 

uma bactéria se torne resistente, podem-se apontar sub dosagem, posologia inadequada e 

indicação incorreta dos antimicrobianos, além do uso por muitas décadas em medicina 

veterinária e medicina humana, levando a uma pressão de seleção aumentada
22

. 

Os antimicrobianos Ceftofur, Fosfomicina, Gentamicina e Trimetoprim-

sulfametoxazol foram agentes profiláticos no contexto desta pesquisa, visto que os isolados de 

Salmonella sp. apresentaram altos índices de sensibilidade a estes fármacos em comparação a 

outros testados.  

Resistência e sensibilidade antimicrobiana de 136 isolados de Salmonella sp. de 

casos clínicos brasileiros a maior susceptibilidade ocorreu frente a fosfomicina
66

. Dados 

parecidos foram encontrados na Argentina por Colello et al.
67

 que analisando isolados de 

Salmonella sp. de carcaças suínas encontrou 2,8% de resistência fosfomicina. Segundo Lin e 

Chen
68

 a mecanismo de resistência a fosfomicina se dá principalmente pela presença do gene  

fosA de resistência nas bactérias. Segundo Wilson et al.
69

, que pesquisando Salmonella sp. em 

suínos abatidos no Quênia e Malaui, descobriram após sequenciamento do genoma que 100% 
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dos isolados que carregavam o gene fosA foram sensíveis a fosfomicina. O que nos leva a 

acreditar que os isolados de Salmonella sp. encontrados no presente estudo não expressam este 

gene. Nos últimos anos a fosfomicina tem apresentado um menor percentual de resistência 

bacteriana dentre as principais moléculas utilizadas para tratamento de quadros de salmonelose, 

garantindo assim uma melhor eficácia. Esta baixa resistência pode ser devido a sua não 

utilização na medicina humana, podendo ser utilizado em produção animal para fins terapêuticos 

sem que haja restrições, principalmente vindas do mercado externo
70

. 

Entre os antimicrobiano que apresentaram os maiores índices de eficácia sobre a 

Salmonella sp. isoladas está o ceftiofur. A alta resistência a esse tipo de substância não é 

comumente observada nos relatos científicos. Corroborando com esses resultados temos os de 

Kich et al.
57

 que analisando isolados de Salmonella sp. de carcaças suínas pré e pós resfriamento 

também não observaram resistência a ceftiofur. Filsner
71

, analisando Salmonella sp. encontradas 

em diversos órgãos de suínos, também observou que nenhuma estirpe isolada foi resistente a 

ceftiofur. A resistência a cefalosporinas de terceira geração foi reportada em outros países e 

também foram em baixos índices. Na Bélgica, Boxstael et al.
46

 analisando carne suína encontrou 

apenas 0,4% de resistência a ceftiofur. Vico et al.
72

, analisando isolados de Salmonella sp. 

encontrados em linfonodos e conteúdo intestinal de suínos abatidos em Cordoba-Argentina 

verificou 100% de sensibilidade a ceftiofur e na Espanha analisaram isolados de Salmonella sp. 

de  linfonodos de suínos, também não encontrou resistência a ceftiofur
73

. 

A alta eficácia observada pode estar associada ao menor consumo deste 

antimicrobiano em suínos, e também o uso restrito exclusivamente a animais doentes
72

. O 

ceftiofur é uma cefalosporina de terceira geração muito eficaz à inativação pelas Beta-

Lactamases das bactérias gram-negativa. Além disso, é a única cefalosporina de terceira geração 

de uso exclusivo em animais de produção, sendo utilizada para o tratamento da salmonelose na 

suinocultura, entretanto o uso deve ser realizado com cautela, pois outras cefalosporinas de 

terceira geração têm sido utilizadas como drogas de primeira linha nas terapias humanas
74,75

.  

Os dados relacionados a gentamicina aqui encontrados estão de acordo com de 

Bergamo et al.
34

 analisando isolados encontrado em produtos de origem suína obtiveram cerca 

de 90% sensibilidade a gentamicina, dados parecidos com os de Lopes et al.
76

 que tiveram cerca 

de 90% de sensibilidade a gentamicina em carcaças suínas.  Lima et al.
77

 analisado cepas de 

Salmonella, isoladas de alimentos de origem suína encontraram 91,9% sensibilidade a 

gentamicina. Em outros países dados parecidos também foram encontrados, como os de 

Ellerbroek et al.
78

, analisando carcaças suínas encontrou 95,5% de sensibilidade a gentamicina. 

Esta alta sensibilidade da gentamicina neste e nos demais estudos pode se dar ao fato deste 
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antibiótico não ser uma droga altamente eleita para tratamentos contra bactérias Gram-negativas 

na suinocultura ou ainda pela baixa transferência de genes de resistência entre bactérias no 

ambiente
79

. 

Baixa resistência a Trimetoprim-sulfametoxazol também foram encontrados por 

Lima et al.
79

, analisando isolados de Salmonella sp. em produtos de origem suína encontrou 

90,2% de sensibilidade a Trimetoprim-sulfametoxazol e Bergamo et al.
34

que analisando linguiça 

frescal suína no Rio Grande do Sul, obtiveram 81% de isolados sensíveis a Trimetoprim-

sulfametoxazol. Na Espanha, Gómez-Laguna et al
73

, analisando isolados de Salmonella sp. de  

linfonodos de suínos, também encontraram alta sensibilidade a Trimetoprim-sulfametox 

(88,5%). Por muitos anos a trimetoprim-sulfametoxazol foi considerada uma droga de escolha 

para o tratamento dos casos de salmonelose mais severos, principalmente pelo baixo custo. 

Contudo, em razão da taxa crescente de resistência a esta droga, a eficácia no tratamento foi 

reduzida e como consequência, outras drogas mais eficazes foram selecionadas
80

. Isso pode ter 

ocasionado a menor pressão de seleção, com consequente diminuição na resistência. Segundo 

Tortora
81

 a combinação de sulfametoxazol e trimetoprim, que atuam em sinergismo, ampliam o 

seu espectro de ação e reduzem o surgimento de bactérias resistentes. 

A resistência intermediária aos antimicrobianos ciprofloxacina e enrofloxacina, deve 

ser observada, pois percentuais de resistência intermediária servem de sinais de alerta para uma 

melhor vigilância quanto ao surgimento de cepas resistentes, uma vez que se trata de fármacos 

amplamente utilizados como opção terapêutica, podendo o aumento gradativo de resistência 

representar um elevado risco em curto e médio e prazo
23

. 

O resultado encontrado sobre a sensibilidade a ciprofloxacina são uma preocupação 

visto uma possível resistência a ciprofloxacina dos isolados classificados como intermediários, já 

que este é um antibiótico importante tratamento da infecção por Salmonella sp. com risco de 

vida em humanos
82

. A diminuição da suscetibilidade às fluoroquinolonas como a ciprofloxacina 

pode representar um risco adicional para as cepas de Salmonella sp. circulantes no Brasil
59

. 

Resistência à ciprofloxacina foi observada em 50% das cepas em estudo realizado por Viana et 

al.
60 

em várias regiões do Brasil. Resultados com alta resistência a ciprofloxina foram 

encontrados por Filho et al.
45 

onde 90% dos isolados foram resistentes a ciporofloxacina em 

amostras de carcaça, fezes e linfonodos suínos de várias regiões do Brasil. 

Os resultados obtidos sobre a resistência a enrofloxacina, também podem ser 

preocupante visto apesar dos isolados apresentarem apenas 12,5% de resistência, 50% foram 

considerados intermediário, ou seja, a possibilidade de falha terapêutica com essa droga é alta. 

Apesar da enrofloxacina, ser uma fluoroquinolona de uso exclusivo veterinário, o grande risco se 
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dá ao fato de a enrofloxacina ser um dos principais medicamentos utilizados em suínos, 

principalmente por possuir excelente ação sobre bactérias aeróbias gram negativas
83

. Entretanto, 

a partir de 2017, este fármaco passou a integrar a lista de medicamentos a serem monitorados 

pelo Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em suínos, o que demonstra a 

importância em se monitorar a presença de cepas resistentes a esse medicamento
84

. 

A grande maioria das pesquisas realizadas mostram nenhuma ou baixa resistência a 

este fármaco como pode ser evidenciado por Mathole et al.
85

, ao testarem isolados de Salmonella 

sp. provenientes de produções de suínos, aves e cabras não encontraram resistência a 

enrofloxacina. No entanto, Colla et al.
86

 obtiveram 61,5% dos isolados de carcaças de suínos  

resistentes a enrofloxacina, assim como Guimarães
87

 que analisou  amostras de fezes, ração, 

ambiente, agua e swabs de carcaça suína em granja de terminação e abatedouros e  encontraram 

74,4% de isolados de Salmonella sp. resistentes a enrofloxacina. 

No que se refere ao teste de sensibilidade aos antimicrobianos, 87,5% dos isolados 

apresentaram padrão de multirresistência (Tabela 4). O alto número de isolados de Salmonella 

sp. multirresistentes a antibióticos encontrado é preocupante, pois demonstra que esses 

microrganismos estão se tornando resistentes a vários tipos de substâncias antibióticas 

disponíveis no mercado para tratamento de infecções, o que limita o número de antibióticos 

eficientes tanto na medicina veterinária quanto na humana
88

. A alta prevalência de resistência 

antimicrobiana observada aqui mostra o impacto prejudicial do uso descontrolado desses 

antimicrobianos para profilaxia e promoção de crescimento, bem como na medicina. A 

Organização Mundial da Saúde
88

 alerta ao fato de que as bactérias estão criando mecanismos de 

resistência a novas substâncias antibióticas com rapidez superior ao desenvolvimento desses 

medicamentos e, se a situação não for controlada, bactérias multirresistentes não serão 

combatidas através dos medicamentos disponíveis, acarretando em consequências imprevisíveis 

à saúde. Desta forma, é necessário o uso responsável dos agentes antimicrobianos, baseado na 

compreensão dos mecanismos de resistência bacteriana, utilização dosagem e protocolos 

corretos, bem como a busca por agentes antimicrobianos alternativos, são medidas eficazes para 

o controle e prevenção destes patógenos.  Relatos de isolados de Salmonella sp. multirresistente 

tendo sido apresentados em diversos trabalhos, dentre eles pode-se citar os publicados por 

Machado et al.
89

 100% multirresistente, Bergamo et al.
34

 com 33,3% isolados multirresistentes, 

Calayag et al.
90  

com 66,7% de multirresistência, Colla et al.
86

 100% multirresistente, Lopes et 

al.
76

 com cerca de 40.4% de isolados multirresistentes.  
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TABELA 4 - Padrão de Multipla resistencia a Drogas (MDR) e Indice de resistencia Multipla 

aos antibiotocos (IRMA) de isolados de Salmonella sp. frente aos antimicrobianos 

estudados 

Isolados de 

Salmonella 
Padrão de MDR IRMA Classificação 

L1 
Amoxicilina, Enrofloxacina, Tetraciclina, 

Cloranfenicol 
0,4 Multirresistente 

L2 
Amoxicilina, Gentamicina, Trimetoprim-

Sulfametoxazol, Tetraciclina, Cloranfenicol 
0,5 Multirresistente 

L3 Cloranfenicol 0,1 Resistente 

P1 Amoxicilina, Tetraciclina, Cloranfenicol 0,3 Multirresistente 

P2 Amoxicilina, Tetraciclina, Cloranfenicol 0,3 Multirresistente 

P3 Amoxicilina, Tetraciclina, Cloranfenicol 0,3 Multirresistente 

P4 Amoxicilina, Tetraciclina, Cloranfenicol 0,3 Multirresistente 

P5 Amoxicilina, Tetraciclina, Cloranfenicol 0,3 Multirresistente 
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4. CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstrou que as amostras de carne suína in natura adquiridas podem 

apresentar risco a saúde do consumidor visto a presença de Salmonella sp.. As amostras de carne 

suína industrializada não apresentaram presença de Salmonella sp. estando de acordo com a 

legislação vigente podem ser consideradas próprias para consumo. Todas as amostras testadas 

apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico e o alto número de isolados com 

multirresistência aos antimicrobianos testados, fato que indica a necessidade de controle 

criterioso e responsável na utilização dos antimicrobianos nas granjas além de monitoramento na 

propagação da resistência aos antimicrobianos. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise do perfil do consumidor e do consumo da amostra de pessoas que 

participaram da pesquisa, pode-se inferir que o consumo de carne suína ainda é influenciado por 

informações errôneas e/ou crença em mitos que não são a realidade atual da carne suína. Apesar 

disso, o consumo dessa carne tem espaço para crescer, pois a maioria dos entrevistados que a 

consomem é apreciadora do seu sabor. Para que isso aconteça, deve-se priorizar principalmente o 

esclarecimento de informações nutricionais e valores reais quanto à sua eficácia em uma 

alimentação saudável. Além disso, deve-se informar a importância do consumo apenas de carnes 

inspecionadas, visando a proteção a saúde humana, outro ponto que ainda merece maior atenção 

e a informação da evolução nos sistemas de criação dos suínos que atualmente priorizam a 

higiene a limpeza, sanidade, fornece nutrição balanceada e ambiência, além de estar 

constantemente passando por mudanças de forma a proporcionar o bem-estar animal, gerando 

assim um produto de maior qualidade e sem riscos à saúde do consumidor.  

A população entrevistada afirmou que gostaria de saber mais informações a respeito 

de manejo de bem-estar aplicados a suinocultura brasileira, desta forma esta pode ser uma porta 

para aumento no consumo de um nicho que vem crescendo muito nos últimos anos e procuram 

por alimento com qualidade ética, e estão dispostos a pagar mais por produtos que garantam esse 

item. 

Desta maneira fica evidente que é importante para o setor suinícola o investimento 

em marketing com propagandas e programas esclarecedores para romper os mitos e tabus 

existentes, melhorando assim a imagem da suinocultura e acarretando em aumento do consumo. 

Além disso, as entrevistas com os profissionais de saúde mostrou que parte destes 

profissionais ainda possuem e repassam informações erradas em relação a carne suína. É 

necessário construir campanhas de informação e desmitificação sobre os preconceitos 

relacionados a essa carne, voltada para todas as áreas da saúde, visto que as campanhas já 

existentes atingem principalmente médicos e nutricionista, porém campanhas mais amplas 

levando informações a técnicos da área da saúde, e outros profissionais de nível superior da área 

da saúde, que são profissionais que tem contato direto e de mais fácil acesso a população, seria 

interessante para a cadeia produtora de suínos, visto que todas as áreas da saúde exerce grande 

influência sobre a rotina alimentar da população. Além disso, seria interessante campanhas de 

informação sobre a carne suína aos profissionais de saúde que ainda estão em processo de 

formação, para que já cheguem ao campo de trabalho munidos de informações corretas. 
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A pesquisa de Salmonella sp. em carnes suínas comercializadas em Goiânia 

demonstrou que há circulação de Salmonella sp nos pontos comerciais onde as amostras foram 

adquiridas, este fato é um alerta para os setores produtivos e de controle sanitário. O 

cumprimento das normas higiênico-sanitárias do processo de abate até os pontos de 

comercialização é de extrema importância, visto que os resultados aqui encontrados mostraram 

que mesmo carnes inspecionadas podem conter microrganismos patogênicos como a Salmonella 

sp. e tornarem a carne impropria ao consumo caso essas normas sejam descumpridas em 

qualquer uma das etapas. Além disso, os consumidores devem ser orientados a consumirem 

apenas carnes inspecionadas e verificar as condições de higiene e armazenamento das carnes nos 

pontos de comercialização para que o risco de contaminação por qualquer patógeno seja menor. 

Os manipuladores de carne nos pontos de venda devem passar por constates treinamentos 

higiênico-sanitários de forma a garantir a inocuidade da carne comercializada. 

Outro ponto importante aqui encontrado foi a resistência e a multirresistência das 

cepas de Salmonellas sp. isoladas, a diferentes antibióticos, que podem ser utilizados tanto na 

medicina veterinária quanto na humana, dificultando o tratamento, causando perdas econômicas 

e prejuízos à saúde pública.  Cuidados devem ser reforçados ao administrar essas substâncias 

sem necessidade específica, tanto em humanos quanto em animais. 
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APÊNDICE A 

 

PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR DE CARNE SUÍNA NO ESTADO DE GOIÁS. 

 

1. Sexo: 

(  ) Feminino  

(  ) Masculino 

 

2. Idade:  

(  ) 18-20  

(  ) 21-30   

(  ) 31-40  

(  ) 41-50 

(  ) 51-60 

(  ) Acima de 60 

 

3. Renda salarial: 

(  ) <2 salários 

(  ) 2 a 4 salários 

(  ) 4 a 6 salários 

(  ) 6 a 10 salários  

(  ) >10 salários 

 

4. Escolaridade: 

(  ) Nível fundamental 

(  ) Nível médio 

(  ) Nível superior. 

 

5. Você consome carne suína? OBS: se a 

resposta for não, pular para a pergunta 8. 

(  ) Sim 

(  ) Não   

 

6. Com que frequência você consome 

carne suína? (Caso a resposta anterior 

seja sim)  

(  ) Diariamente  

(  ) Semanalmente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente 

(  ) Datas festivas 

 

7. Indique o principal motivo pelo qual 

você consome carne suína? 

(  ) Saudável  

(  ) Hábito familiar 

(  ) Sabor 

(  )Variar o cardápio 

(  ) Preço  

(  ) Praticidade  

 

8. Caso você NÃO consuma carne suína, 

indique por que não consome. OBS: 

Encerrar a pesquisa após resposta. 

(  ) Não gosto do sabor 

(  ) Preço 

(  ) Transmite doenças 

(  ) Falta de hábito 

(  ) É mal armazenada/ inspecionada 

( ) Acho que o suíno é criado em 

condições sanitárias inadequadas 

(  ) Faz mal a saúde 

(  ) Motivos religiosos 

(  ) Proibição medica 

(  ) Vegetariano/Vegano 

(  ) Carne gordurosa 

 

9. Consome mais carne in natura ou 

industrializado (linguiça, presunto, 

salame etc.)?  
(  ) In natura 

(  ) Industrializada 

 

10. Quais cortes in natura de carne suína 

você mais consome? (Marque até 3 

opções) 

(  ) Pernil 

(  ) Lombo 

(  ) Costela  

(  ) Bisteca 

(  ) Picanha 

(  ) File Mignon 

(  ) Pé, rabo, orelha 

 

11. Principais embutidos de carne suína 

consumidos?  (Marque até 3 opções) 

(  ) Salsicha 

(  ) Salame  

(  ) Presunto/ Apresuntado 

(  ) Bacon 

(  ) Linguiça 

(  ) Mortadela 

(  ) Não consumo embutidos 
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12. Em qual local você costuma comprar 

carne suína? 
(  ) Supermercado/ Hipermercado 

(  ) Açougue 

(  ) Feira Livre 

(  ) Direto do produtor  

(  ) Frigoríficos  

 

13. Principal atributo observado no 

momento da compra da carne suína? 
(  ) Cor 

(  ) Textura 

(  ) Preço 

(  ) Facilidade de compra 

(  ) Cheiro agradável 

(  ) Teor de Gordura 

(  ) Menor quantidade de ossos 

 

14. Principal item observado no 

momento da compra de carnes: 
(  ) Higiene do local 

(  ) Data de validade 

(  ) Embalagem 

(  ) Marca 

(  ) Temperatura  

 

15. Você tem algum conhecimento sobre 

a importância da inspeção de 

produtos de origem animal? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

16. Você procura saber sobre a 

procedência da carne adquirida? 
(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) As vezes 

 

17. Você procura pela identificação de 

carimbos de inspeção sanitária no 

momento da compra? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Desconheço carimbo de inspeção 

 

18. Você conhece o valor nutricional da 

carne suína? 

(  ) Conheço parcialmente 

(  ) Conheço totalmente 

(  ) Não conheço 

19. Em sua opinião qual destes alimentos 

apresenta menor quantidade de 

calorias e colesterol? 

(  ) Filé Mignon Bovino 

(  ) Peito de Frango 

(  ) Lobmbo Suíno 

(  ) Alcatra Bovino 

 

20. Você acha que a carne suína faz mal à 

saúde? 
(  )Sim 

(  ) Não 

 

21. Você acha que a carne suína aumenta 

o colesterol? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

22. Você acha que o consumo de carne 

suína pode transmitir cisticercose? 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

23. Você acha que a carne suína tem 

grande quantidade de gordura? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Depende do corte consumido 

 

24. Você ou alguém que conheça já 

recebeu de algum médico / 

nutricionista a contraindicação da 

ingestão de carne suína? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

25. Se o seu médico lhe garantisse os 

benefícios que o consumo da carne 

suína pode trazer, você aumentaria o 

consumo? 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

26. Qual seu grau de conhecimento sobre 

o modo de criação dos suínos: 

(  ) Desconhece 

(  ) Conhece parcialmente 

(  ) Conhece bem  
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27. Você já esteve em contato com 

criação tecnificada de suínos: 
(  ) Nunca 

(  ) 1 vez 

(  ) Algumas  Vezes  

(  ) Várias Vezes 

(  ) Diariamente 

  

28. Em relação a produção de suínos e a 

higiene, você acredita que os animais 

são: 

(  ) Produzidos em boas condições 

(  ) Produzidos em péssimas condições 

(  ) Produzidos em condições regulares 

(  ) Não sei opinar 

 

29. Você acredita que a criação de 

suínos causa algum impacto 

ambiental mesmo sendo bem 

manejado? 
(  ) Sim 

(  ) Não   

 

30. Você acredita que os suínos possuem 

algum tipo de sentimento? 

(Senciência Animal) 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

31. Dos sentimentos listados, qual(is) 

você considera que os animais 

possuem? (Marque até 3 opções) 

(  ) Dor 

(  ) Alegria 

(  ) Medo 

(  ) Angústia 

(  ) Frustração 

(  ) Todas as anteriores 

(  ) Nenhum 

 

32. Você acha que os suínos são 

submetidos a algum tipo de 

sofrimento durante sua criação e 

abate? 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

33. Atribua notas de 0 a 5 para o grau de 

sofrimento dos suínos. Sendo 0 sem 

sofrimento e 5 grau máximo de 

sofrimento.   
(  ) 0  (  )1 (  )2 (  ) 3 (  )4 (  ) 5 

 

34. Ao comprar carne suína, você se 

preocupa com as condições de criação, 

transporte e abate dos animais? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

35. Você já ouviu falar em bem-estar 

animal? 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

36. Você acha que animais criados sob as 

normas de bem-estar originarão 

produtos de maior qualidade? 
(  ) Sim 

(  ) Não 

 

37. Você pagaria mais por um produto 

para obter a garantia de que os 

animais foram criados sob condições 

de bem-estar? 

(  ) Sim 

(  ) Não   

 

38. Você gostaria que os pontos de venda 

oferecessem produtos originados de 

acordo com as normas de bem-estar? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

39. Dentre os temas a seguir, qual (is) dele 

(s) você gostaria de saber mais a 

respeito? 

(  ) Criação dos suínos 

(  ) Qualidade nutricional da carne suína 

(x) Produção de produtos 

industrializados  

( ) Manejos de Bem-Estar aplicados na 

suinocultura brasileira 

(  ) Qualidade sanitária dos produtos 

(  ) Modo de preparo da carne suína 

(  ) Mitos e verdades da carne suína 

( ) Tecnologias e sanidade na produção 

de suínos.  



 

 

APÊNDICE B 

 

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM RELAÇÃO A CARNE SUÍNA 

 

1. Sexo: 
(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

2. Idade: 
(  ) 18-20 

(  ) 21-30 

(  ) 31-40 

(  ) 41-50 

(  ) 51-60 

(  ) Acima de 60 

 

3. Curso de formação:_______________ 

 

4. Você conhece o valor nutricional da 

carne suína? 

(  ) Conheço parcialmente 

(  ) Conheço totalmente 

(  ) Não conheço 

 

5. Em sua opinião qual destas carnes seria 

mais saudável? 

(  ) Bovina 

(  ) Frango 

(  ) Suína 

(  ) Peixe 

(  ) Outros 

 

6. Você acredita que o consumo de carne 

suína faz mal a saúde?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7. Você acredita que o consumo de  carne 

suína aumenta o colesterol? 
(  ) Sim  

(  ) Não 

 

8. Você acredita que o consumo de carne 

suína pode transmitir cisticercose? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

9. Você considera que a carne suína possui 

grande quantidade de gordura? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

 

10. Dos cortes suínos listados qual você 

considera conter maior teor de 

gordura?  

(  ) Lombo 

(  ) Paleta 

(  ) Pernil 

(  ) Bisteca 

(  ) Costela 

 

11. Você acredita que a carne suína pode 

ser consumida por pessoas que tenham 

pressão alta? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

12. Você acredita que a carne suína pode 

ser consumida por pessoas que estejam 

em dietas para perda de peso? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

13. Você acredita que o consumo de 

embutidos de carne suína pode 

prejudicar a saúde? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

14. Em relação a produção de suínos e a 

higiene, você acredita que os animais 

são:  
  (  ) Produzidos em boas condições 

    (  ) Produzidos em péssimas condições 

       (  ) Produzidos em condições regulares 

  (  ) Não sei opinar 

 

15. Você desaconselha à ingestão ou a 

restrição de carne suína em algum caso 

aos seus pacientes / clientes? 
(  ) Não 

(  ) Sim 

Qual?________________________ 

 


