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Resumo1

Objet ivou-se neste estudo invest igar a presença de Salmonella spp. 
em carcaças de bovinos em dois abatedouros-frigoríf icos em Campo 
Grande, MS, e comparar as técnicas de PCR convencional, PCR em 
tempo real (qPCR) e espectrometria de massas (MALDI-TOF) com a 
ident if icação por meio de testes microbiológicos e bioquímicos, de 
acordo com a metodologia descrita no ISO 6579:2002. Cepas ATCC 
de Salmonella e de outras enterobactérias foram ut ilizadas como con-
t role em todas as técnicas. Por meio das provas bioquímicas, das 90 
amostras, provenientes de 30 carcaças analisadas no f rigoríf ico I, 33 
(36,7% ) apresentaram Salmonella spp. Em relação às 105 amostras, 
provenientes de 35 carcaças analisadas no f rigoríf ico II, 12 (11,4%) 
foram posit ivas para Salmonella spp. As cepas isoladas com caracte-
ríst icas bioquímicas compat íveis com Salmonella foram testadas por 
PCR convencional e qPCR para o gene invA, associado à virulência, 
conservado em bactérias do gênero Salmonella; e pela técnica de 
MALDI-TOF. Das 45 cepas, 7 (15,5%) foram posit ivas em ambas as 
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técnicas de PCR e no MALDI-TOF, havendo então uma concordância 
de ident if icação de 100% entre as t rês técnicas. As 38 amostras 
bioquimicamente compat íveis com Salmonella, porém negat ivas nas 
demais técnicas, foram classif icadas como pertencentes a outros 
gêneros bacterianos pela técnica de MALDI-TOF, predominantemente 
Cit robacter. Os métodos de detecção genot ípica, por meio de PCR 
convencional e qPCR; e fenot ípica, por meio das metodologias de es-
pectrometria de massa pelo sistema MALDI-TOF, puderam ident if icar 
com mais especif icidade o gênero Salmonella do que a metodologia 
bioquímica.
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