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Resumo 

A Salmonella possui distribuição global e representa uma das principais causas 

de gastrenterite, constituindo um grave problema de saúde pública. Essa enfermidade é 

causada pela ingestão de água e alimentos contaminados. A detecção de Salmonella spp. 

em alimentos é realizada por métodos microbiológicos convencionais, tendo como 

limitação o tempo para a sua execução, o que pode ser minimizado pela utilização de 

métodos moleculares, como a PCR. Todavia, esse método não realiza a distinção entre 

as células viáveis e mortas, gerando resultados falso-positivos. Desta forma, uma 

alternativa é a utilização de agentes intercalantes ao DNA, como o propídio monoazida 

(PMA), que apresenta a característica de não ultrapassar a membrana celular de células 

viáveis, ligando-se ao DNA das células mortas, impedindo a sua amplificação na PCR. 

Portanto, esse projeto apresenta o objetivo de avaliar a aplicabilidade do método de 

detecção e quantificação de Salmonella spp. através da PCR em tempo real (qPCR), 

tendo como alvo apenas as células bacterianas viáveis em amostras de produtos lácteos. 

Inicialmente, foi realizada a padronização de um protocolo de número mais provável 

(NMP) para a quantificação de Salmonella spp. no leite UHT artificialmente 

contaminado. Para isso, a S. Typhimurium ATCC 14028 foi cultivada em caldo BHI e a 

densidade celular foi estimada por diluições seriadas decimais e cultivo por 

espalhamento em superfície. Após isso, 25 mL de leite contaminado com 4x10
3 

UFC/mL foram adicionados em 225 mL de água peptonada tamponada (BPW), em 

triplicata, com posteriores diluições decimais seriadas. Alíquotas de 0,1 mL e 1 mL de 

cada diluição foram transferidas para os caldos Rappaport-Vassiliadis (RV) e Selenito 

Cistina (SC), respectivamente, e, após o cultivo, foi semeado em agar Rambach. Uma 

colônia característica de cada amostra foi utilizada para a realização das provas 

bioquímicas LIA, SIM, urease e TSI, e teste de aglutinação com soro polivalente para 



Salmonella. Os cultivos das diluições 10
-4

, 10
-5

 e 10
-6

 foram selecionados para 

estimativa de NMP/mL conforme a tabela da série de três tubos, o que estimou a 

presença de 7,4x10
4
 NMP/mL de leite. Amostras retiradas de BPW e de RV antes e 

depois da incubação foram tratadas com 80 µg/mL de PMA e submetidas à extração de 

DNA utilizando isotiocianato de guanidina. PROBIC/FAPERGS. 


