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PESQUISA DE Salmonella spp. EM ANIMAIS SILVESTRES DA MATA 

ATLÂNTICA DO SUL DA BAHIA. 

 

 

 

RESUMO 

 

A fauna silvestre pode representar uma fonte de infecção e transmissão de agentes 

patogênicos para o homem e outras espécies de animais, constituindo um problema de 

Saúde Pública e Ambiental. Objetivando investigar a presença de Salmonella spp. em  

isolados de animais silvestres da Mata Atlântica, no sul da Bahia, de 2015 a 2017 foram 

coletadas e isoladas 195 amostras fecais, 114 aves (32 espécies, das quais quatro não 

foram identificadas) e 81 pequenos mamíferos, classificados em seis espécies de 

marsupiais (Didelphidae, n = 32) e 11 espécies de roedores (Cricetidae n = 47 e 

Sciuridae, n = 2). Amostras fecais foram coletadas através de swab cloacal / retal e 

submetidas à cultura microbiológica e isolamento específico de Salmonella spp. As 

colônias presuntivas identificadas nos testes bioquímicos foram confirmadas pela 

técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) e encaminhadas para sorotipagem. A 

suscetibilidade a antibióticos foi determinada pelo método de difusão em disco. Apenas 

um isolado de aves, Ceratopipra rubrocapilla, foi positivo para Salmonella enterica 

sorotipo Agona, sendo este estudo o primeiro registro nesta espécie. Esta amostra 

apresentou sensibilidade intermediária à amicacina e gentamicina, sendo sensível aos 

outros 13 antibióticos testados. Os resultados podem apontar preservação ambiental a 

partir do baixo nível de antropização e manutenção da qualidade sanitária nas áreas 

estudadas. Portanto, conclui-se que mesmo com o resultado negativo, é necessário 

monitorar a fauna silvestre e estabelecer sistemas de controle e vigilância para doenças, 

especialmente as zoonóticas. 

 

 

 

Palavra-chave: Salmonella enterica sorotipo Agona. Saúde Pública. Meio Ambiente. 

Salmonelose. 
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SEARCH FOR Salmonella spp. IN WILD ANIMALS OF THE ATLANTIC 

FOREST OF THE SOUTH OF BAHIA. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Wild fauna can represent a source of infection and transmission of pathogens to man 

and other animal species, constituting a problem of Public and Environmental Health. 

Aiming to investigate the presence of Salmonella spp. from wild animals of the Atlantic 

Forest, in the southern Bahia (Brazil), from 2015 to 2017 a total of 195 fecal samples 

were colleted and isolated, 114 birds (32 species, four of which were unidentified) and 

81 small mammals, classified into six species of marsupials (Didelphidae, n = 32) and 

11 species of rodents (Cricetidae n = 47 and Sciuridae, n = 2). Fecal samples were 

collected through cloacal / rectal swab and submitted to microbiological culture and 

specific isolation of Salmonella spp. The presumptive colonies identified in the 

biochemical tests were confirmed using the Polymerase Chain Reaction (PCR) 

technique, and were referred for serotyping. Susceptibility to antibiotics was determined 

by the disc-diffusion method. Only one isolated of birds, Ceratopipra rubrocapilla, was 

positive for Salmonella enterica serotype Agona, this study being the first record in this 

species. This sample had intermediate sensitivity to amicacin and gentamicin, being 

sensitive to the other 13 antibiotics tested. The results can point to environmental 

preservation from the low level of anthropization and maintenance of sanitary quality in 

the studied areas. Therefore, it is concluded that even with the negative result, it is 

necessary to monitor wildlife and establish control and surveillance systems for 

diseases, especially zoonotic diseases. 

 

 

 

Key words: Salmonella enterica serotype Agona. Public Health. Environment. 

Salmonellosis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A salmonelose é uma doença causada por bactérias do gênero Salmonella, família 

Enterobacteriaceae. É uma zoonose frequentemente associada a surtos de infecções de 

origem alimentar, estando entre as três doenças transmitidas por alimentos (DTAs) mais 

prevalentes no mundo o que representa um problema de Saúde Pública.   

A epidemiologia complexa e a dificuldade na aplicação das medidas de controle 

ensejam a necessidade da discriminação do agente tanto em sorotipo quanto na 

caracterização genética. Estes dados auxiliam a compreensão e interpretação dos 

aspectos inerentes a sua filogenia, patogenicidade, fontes de infecção e vias de 

transmissão e ainda a adoção de medidas de controle e profilaxia. 

 O aumento do crescimento de cepas resistentes a múltiplas drogas representa um 

risco a saúde humana e animal. Dessa maneira, faz-se necessário a realização da análise 

do perfil de sensibilidade e resistência aos antibióticos para que se possa identificar os 

fenótipos multirresistentes e, por conseguinte se adotem estratégias mais efetivas e 

específicas no controle das infecções. 

 Com relação aos animais silvestres a discriminação do agente é importante pela 

ubiquidade característica do patógeno o que permite que muitas espécies de animais 

silvestres sejam contaminadas e dessa forma se tornem veiculadoras da bactéria para 

outras espécies, silvestres e domésticas, e também para o homem. Nesse sentido, deve-

se ressaltar a importância dos portadores latentes assintomáticos por representarem 

fontes contínuas de contaminação tanto para os alimentos quanto para o meio ambiente. 

Os animais silvestres possuem função ecológica e podem ainda atuar como 

sentinelas na identificação dos agentes infecciosos e indicadores da saúde ambiental. 

Assim, estudos referentes à sua sanidade, particularmente quando vinculados à 

Salmonella spp., devem ser realizados para que se possa identificar os elementos 

envolvidos em sua disseminação no meio ambiente, e ainda, sua associação com fatores 

sanitários e variáveis epidemiológicas. Adicionalmente, pode contribuir para a detecção 

de espécies mais vulneráveis ao agente, correlacionando a presença da bactéria a fatores 

antrópicos como desmatamento e ocupação humana em áreas ambientais. 

Nesse contexto, identificar a freqüência de Salmonella spp. em animais 

silvestres do bioma Mata Atlântica na mesorregião Sul Baiano, caracterizando-a 

fenotipicamente, é o objetivo principal deste estudo. Estes dados podem complementar 

as informações sobre a epidemiologia, controle e prevenção deste agente, e 
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consequentemente, contribuir para a manutenção da qualidade da Saúde Pública. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Pesquisar a presença de Salmonella spp. em animais silvestres provenientes da 

Mata Atlântica na mesorregião Sul Baiano.  

2.2 Específicos 

- Isolar Salmonella spp. em fezes de animais silvestres (pequenos mamíferos e 

aves) da Mata Atlântica; 

- Sorotipificar os isolados; 

- Definir o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos dos isolados;  

 - Detectar e quantificar Salmonella spp. no conteúdo íleo-cecal dos pequenos 

mamíferos silvestres através da reação em cadeia da polimerase em tempo real. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Características Gerais da Salmonella spp.  

 Salmonella é um gênero de bactérias cuja designação, feita por Lignières em 

1900, foi em homenagem ao veterinário patologista e microbiologista Daniel Elmer 

Salmon, que pela primeira vez isolou o agente e o associou a uma doença (BRASIL, 

2011). O gênero pertence à família Enterobacteriaceae e morfologicamente é composto 

por bactérias não esporuladas, bastonetes gram-negativos, anaeróbios facultativos que 

possui temperatura ótima de crescimento na faixa de 37° C (WINN JR et al., 2008). 

Salmonella spp. apresenta características patogênicas e atualmente é constituída 

por duas espécies: Salmonella enterica e Salmonella bongori. A espécie enterica 

subdivide-se em seis subespécies (enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenai e 

indica) que podem ainda ser divididas em sorotipos/sorovares (GRIMONT; WEILL, 

2007; RODRIGUES, 2011) (Quadro 1).  

QUADRO 1 - Número de sorotipos em cada espécie e subespécie de Salmonella. 

Espécies, subespécies e sorogrupo de Salmonella Nº de sorotipos 

Espécie: Salmonella enterica 2587 

Subespécies: 

S. enterica subsp. enterica (sorogrupo I) 

 

1547 

S. enterica subsp. salamae (sorogrupo II)  513 

S. enterica subsp. arizonae (sorogrupo IIIa) 100 

S. enterica subsp. diarizonae (sorogrupo IIb) 341 

S. enterica subsp. houtenae (sorogrupo IV) 73 

S. enterica subsp. indica (sorogrupo VI) 13 

Espécie: Salmonella bongori (sorogrupo V) 23 

Total  2610 

Fonte: Adaptado de GUIBOURDENCHE et al., 2010. 

  A subespécie enterica é a principal responsável pela maioria das infecções 

entéricas em animais homeotérmicos e geralmente é encontrada no trato intestinal 

destes. Por outro lado, a espécie S. bongori é comum em animais de sangue frio e no 

ambiente, sendo raro em humanos (POPOFF; BOCKEMÜHL; GHEESLING, 2003). No 

entanto, S. enterica também já foi isolada de répteis nascidos em cativeiro (MACIEL et 

al., 2010).  
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 Com relação à nomenclatura atual dos sorovares, estes devem ser redigidos com 

inicial em maiúsculo e não devem ser grafados em itálico ficando assim demonstrado: 

Salmonella enterica subespécie enterica sorovar Enteritidis, podendo-se inclusive citá-

los em sua forma reduzida Salmonella ser. Enteritidis ou ainda, Salmonella Enteritidis 

(GRIMONT; WEILL, 2007).  

A caracterização do habitat da salmonela, com base na especificidade do 

hospedeiro e nas manifestações clínicas, permite a sua discriminação em três categorias: 

(a) altamente adaptadas ao homem, que corresponde aos sorotipos S. Typhi e S. 

Paratyphi A, B e C; (b) altamente adaptadas aos animais, responsáveis pelo paratifo dos 

animais, composto por S. Dublin (bovinos), S. Choleraesuis e S. Typhisuis (suínos), S. 

Abortusequi (equinos), S. Pullorum e S. Gallinarum (aves) e (c) salmonelas zoonóticas, 

que acometem indistintamente o homem e os animais domésticos e silvestres, estando 

envolvido em infecções alimentares e gastrenterocolites. Este terceiro grupo tem maior 

representatividade para a Saúde Pública porque possui índices elevados de morbidade e 

mortalidade e os seus sorovares tem distribuição mundial (BRASIL, 2011; 

RODRIGUES, 2011). 

Em animais silvestres, a identificação dos sorotipos de Salmonella spp. mostra-

se imprescindível, particularmente pela ubiquidade característica do patógeno, o que faz 

com que muitas espécies sejam infectadas e, por conseguinte, transmitam a doença para 

o homem e outras espécies animais, sejam estas domésticas e/ou silvestres (BILLINIS, 

2013).
 

3.2. Métodos de Tipificação    

 As técnicas de tipagem são descritas como aquelas que particularizam uma cepa 

para além da classificação em espécies, tendo como base a comparação dos isolados e 

agrupando as cepas que apresentam similaridades (PARK et al., 2014). 

 A tipificação pode ser feita com base no fenótipo e/ou genótipo (WATTIAU; 

BOLAND; BERTRAND, 2011; BERTRAND et al., 2015). Enquanto no fenótipo a 

discriminação das cepas ocorre a partir da caracterização dos produtos da expressão 

gênica (CEYSSENS et al., 2015; MULVEY et al., 2013), na genotipagem são baseadas 

na análise da estrutura genética do micro-organismo (BERTRAND et al., 2015; 

WUYTS et al., 2015) empregando-se desde enzimas de restrição até amplificação de 

ácido nucleico (YAN et al., 2004) ou sequenciamento de nucleotídeos (BERTRAND et 

al., 2015; WUYTS et al., 2015). 
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 Os principais métodos de fenotipificação aplicados à Salmonella spp. são 

sorotipificação (CEYSSENS et al., 2015; WUYTS et al., 2015) e teste de 

susceptibilidade antimicrobiana (BERTRAND et al., 2015; WUYTS et al., 2015). Já a 

genotipagem tem como duas das mais utilizadas, a PFGE (eletroforese em gel de campo 

pulsado) (WATTIAU; BOLAND; BERTRAND, 2011) e a MLVA (análise em 

multilocus de repetições em tandem de número variável) (BERTRAND et al., 2015; 

SINTCHENKO et al., 2012; WUYTS et al., 2015).  

 Os métodos de tipagem fenotípica se associam com aquelas características que 

são expressas a partir do genótipo (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Os métodos 

fenotípicos demonstram baixa reprodutibilidade, em função das bactérias terem a 

habilidade de alterar seus produtos celulares (TENOVER; ARBEIT; GOERING, 1997). 

Mesmo assim, a fenotipagem mostra-se essencial para a identificação e epidemiologia 

de Salmonella spp. (OLSEN et al., 1993). 

3.2.1 Sorotipificação 

A caracterização da Salmonella spp., geralmente tem início a partir da 

sorotipificação (GRIMONT; WEILL, 2007). Esta discriminação em sorotipo é feita 

com base nas características dos antígenos “O” (somáticos), “H” (flagelares) e “K” 

(capsulares) considerando o modelo de White-Kauffmann-Le Minor (SILVA et al., 

2007).   

 Os antígenos do tipo K são os mais raros de serem encontrados e caracterizam-se 

por apresentar termosensibilidade e composição polissacarídica. Este grupo possui um 

subtipo especial chamado antígeno de virulência (Vi) o qual só ocorre nos sorotipos 

Paratyphi C, Dublin e Typhi (ENG et al., 2015). O antígeno O é resistente ao calor e 

possui natureza polissacarídica na parte externa da membrana bacteriana (HU; 

KOPECKO, 2003). O antígeno H é termolábil e compõe-se de uma substância protéica 

denominada flagelina que é codificados pelos genes fliC, fljB e flpA (RODRIGUES, 

2011). 

As subespécies de S. enterica, assim como a espécie S. bongori, têm a 

transcrição de seus sorotipos e de seus nomes baseadas em suas fórmulas antigênicas 

(RODRIGUES, 2011), atendendo-se aos seguintes critérios: (a) indicação da 

subespécie, (b) designação do antígeno somático seguido de dois pontos, (c) 

identificação do antígeno flagelar (fase 1 seguido de dois pontos) e (d) antígeno flagelar 

(fase 2, quando existir) (BRENNER et al., 2000), o qual exemplifica-se, S. enterica 
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subespécie salamae ser. 50: z: e, n, x ou Salmonella sorogrupo II 50: z: e, n, x 

(RODRIGUES, 2011).  

 
Por meio da sorotipificação podem-se apontar surtos, bem como inferir suas 

fontes de infecção e vias de transmissão e ainda, caracterizar diferentes situações 

epidemiológicas de um sorovar em determinadas localidades. A sorotipagem é um 

método discriminatório, reprodutível e apresenta-se essencial tanto para o diagnóstico 

quanto para o sistema de controle das salmoneloses (RODRIGUES, 2011). 

Os sorotipos de Salmonella podem ainda subdividir-se considerando suas 

características de resistência a antimicrobianos ou a metais pesados e produção de 

bacteriocinas, bem como a resistência a bacteriófagos e ainda suas especificações 

bioquímicas (ICMSF, 1996).
 

3.2.2 Teste de Susceptibilidade Antimicrobiana 

 Salmonella spp. apresenta sérias implicações à Saúde Pública e por tal, a 

avaliação da susceptibilidade antimicrobiana se faz necessária (MULVEY et al., 2013). 

O percentual acentuado de bactérias resistentes a múltiplas drogas tem crescido 

(CEYSSENS et al., 2015; LETTINI et al., 2014) e isto sinaliza um risco real para os 

sistemas de controle a saúde (LIMA et al., 2016; RUBINI et al., 2016). 

 Nos últimos anos o aparecimento de sorotipos multirresistentes tem sido 

associado ao uso indiscriminado de antibióticos (RUBINI et al., 2016). Isto tem sido 

mais marcante por limitar as opções de tratamento, particularmente no caso de doenças 

invasivas, o que poderia levar a uma situação de transferência horizontal de genes de 

resistência a outros organismos que possuem características patogênicas (DE LA 

TORRE et al., 2003). 

 Dessa maneira, a análise do perfil de susceptibilidade mostra-se uma ferramenta 

de subtipificação extremamente útil para investigações epidemiológicas de linhagens de 

Salmonella spp. que tem apresentado fenótipos multirresistentes e, por conseguinte, 

causam transtornos aos sistemas públicos de saúde (HUR; JAWALE; LEE, 2012). 

 
Não há método de subtipagem que possa ser considerado único e/ou perfeito. 

Porém, os métodos de subtipificação para Salmonella spp. precisam apresentar 

características mínimas, tais quais: praticidade (NGOI et al., 2015),  razoável tempo 

para execução e menor custo financeiro (PARK et al., 2014), acentuado poder 

discriminatório e padronização (LARSSON et al., 2009; DYET; TURBITT; CARTER, 

2011). Para a definição de sua escolha, bem como do momento de sua utilização, estas 
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condições devem ser consideradas e avaliadas (NGOI et al., 2015).
 

 Em muitas situações, uma técnica aplicada isoladamente não atende a 

determinados requisitos. Assim, em certas circunstâncias, os métodos de subtipificação 

devem ser associados para que se alcance resultados mais fidedignos (WUYTS et al., 

2013; NGOI et al., 2015). Dessa forma, a caracterização de micro-organismos, 

particularmente os que possuem alto potencial zoonótico, como as bactérias do gênero 

Salmonella, são essenciais para os sistemas de Saúde Pública. Nesse contexto, as 

medidas de controle e profilaxia, envolvem, necessariamente, a contextualização e a 

intercontextualização de todas as informações, contribuindo assim para a detecção e 

controle da doença e ainda, para a manutenção da salubridade (NGOI et al., 2015). 

 No que concerne aos animais silvestres, a participação destes na disseminação e 

propagação da Salmonella spp., não deve ser desconsiderada pelos sistemas de 

vigilância à saúde e monitoramento de vida silvestre, uma vez que estas espécies podem 

sinalizar a presença da bactéria que frequentemente está associada com a contaminação 

de alimentos e ainda infecções humanas e em espécies animais domésticas, silvestres e 

ainda, as exóticas (RUBINI et al., 2016). Adicionalmente, fatores epidemiológicos, 

dados sanitários e variáveis ambientais, devem ser interpretados em conjunto com os 

testes laboratoriais (NGOI et al., 2015; VIGNAUD et al., 2017). 

3.3. Patogenia 

A doença causada pela Salmonella spp. é a salmonelose e esta se constitui em 

uma zoonose frequentemente associada a surtos e infecções alimentares (WUYTS et al., 

2015) e, por conseguinte, apresenta sérias implicações à Saúde Pública (SINTCHENKO 

et al., 2012). Por outro lado, considerando as características patogênicas das espécies e 

dos sorotipos e os sintomas clínicos pode-se dividir esta infecção de duas maneiras 

distintas: salmonela tifoide e salmonela não tifoide. Ainda assim, por convenção usa-se 

a terminologia salmonelose para as gastrenterites (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

A salmonelose é uma das zoonoses de maior relevância no mundo (ARYA et al., 

2017) por causar infecções tanto em humanos quanto em animais domésticos (BRASIL, 

2011) e silvestres (BLANCO; DE TUESTA, 2018). Paralelamente, as altas morbidade e 

mortalidade também determinam prejuízos sociais e econômicos (ARYA et al., 2017).  

 A gastrenterite causada por Salmonella pode ser desenvolvida com dose 

infectante entre 10
5
 a 10

8 
ufc (unidades formadoras de colônia). No entanto, quando 

vinculada a infecções alimentares, pacientes imunossuprimidos podem apresentar sinais 
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clínicos da doença com valores inferiores a 10
3
 ufc (BRASIL, 2011). Ainda assim, além 

da quantidade do inócuo, para que o agente se replique e expresse os seus fatores de 

virulência há necessidade de algumas características, tais quais: (a) exposição a 

ambiente propício à multiplicação da bactéria; (b) idade e perfil genético do hospedeiro 

que determinam a sua susceptibilidade; (c) capacidade invasiva da bactéria (OCHOA; 

RODRIGUEZ, 2005). Dessa forma, ao considerar tais aspectos, a salmonelose pode 

manifestar-se desde uma simples infecção gastroentérica a um quadro sistêmico grave 

com septicemia (EKPERIGIN; NAGARAJA, 1998; OCHOA; RODRIGUEZ, 2005). 

 As salmonelas são encontradas habitualmente no trato intestinal do homem e dos 

animais e são transmitidas entre os indivíduos a partir das fezes que eliminam o agente e 

contaminam a água e os alimentos. E ainda que a principal via de transmissão seja a 

fecal-oral, as rotas de contaminação para Salmonella são múltiplas e incluem tecido 

conjuntivo, trato gastrointestinal, aparelho respiratório e pele (KALLAPURA et al., 

2014). 

 Após a contaminação por via oral as salmonelas podem ser eliminadas pelo 

sistema imunológico, causar doenças, que variam de infecções intra a extra-intestinais, 

ou determinar infecções assintomáticas (SHEOREY; DARBY, 2008). 

 Nas enterites não tifóides, as salmonelas invadem a mucosa intestinal, 

particularmente o íleo e o cólon, aonde irão se multiplicar. No entanto, algumas 

linhagens invasivas se ligam a receptores presentes na parede do epitélio entérico, 

atravessam-no, e em seguida penetram nos enterócitos ou nas células M dos nódulos 

linfáticos das placas de Peyer do íleo. A partir daí podem alcançar a corrente sanguínea 

e migrar para outros órgãos onde potencialmente determinará múltiplos processos 

inflamatórios. Por outro lado, quando o sistema imunológico do hospedeiro atua, este 

impede que o microrganismo alcance os órgãos linfáticos e o fígado evitando quadros 

de infecções sistêmicas. Ao mesmo tempo, as glândulas de secreção diminuem a 

liberação de água e eletrólitos, consequentemente reduzindo ou mesmo impedindo a 

ocorrência de diarréia (OHL; MILLER, 2001). 

A manifestação mais violenta da salmonelose é a febre tifoide, que é causada 

pelo sorotipo mais agressivo, S. Typhi. Este sorotipo tem como único hospedeiro o 

homem, não sendo encontrado em animais (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

Ainda que a salmonelose seja o resultado da multiplicidade de fatores que inclui 

desde a característica genética do sorotipo, perfil imunológico do portador, dose 

infectante, via de infecção, passando também pelos componentes de virulência do 
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agente bacteriano (MASTROENI, 2006), um elemento de extrema relevância são as 

Ilhas de Patogenicidade para Salmonella - SPIs (SCHMIDT; HENSEL, 2004). É a 

associação de todas essas condições que determinará a severidade da doença e a 

discriminará em aguda, crônica ou assintomática (KAISER et al., 2000). 

As SPIs, presentes nos sorotipos das espécies e subespécies de Salmonella, 

correspondem a regiões do genoma da bactéria que foram adquiridas a partir de 

transferência horizontal de genes. Estes genes ao codificar diferentes fatores de 

virulência promovem interações específicas com o hospedeiro resultando na 

caracterização da patogênese intracelular da doença a partir da invasão, multiplicação 

do agente nas células, processos inflamatórios e secreção de substâncias os quais 

estabelecerão as bases para enteroinfecções sistêmicas (SCHMIDT; HENSEL, 2004). 

 Embora atualmente tenham-se pouco mais de 16 SPIs, as mais estudadas são as 

SPI-1 e SPI-2 (HENSEL, 2006). Enquanto a primeira caracteriza-se por conter genes 

que invadem o epitélio do hospedeiro (ZHOUG; GALÁN, 2001), a segunda é 

responsável pela sobrevivência e multiplicação da bactéria nas células eucarióticas, a 

exemplo dos macrófagos (HENSEL, 2000). Outra particularidade da SPI-2 é que esta se 

encontra presente em todos os sorotipos da espécie enterica e ausente na bongori 

(OCHMAN; GROISMAN, 1996). 

3.4. Salmonella nos Animais Silvestres: Importância dos Portadores Latentes 

A salmonelose é uma das zoonoses de maior complexidade para os sistemas de 

controle de saúde em função da diversidade de hospedeiros, pluralidade de sintomas 

clínicos, composição genética dos sorovares que permite tanto a adaptação a múltiplos 

ambientes quanto o surgimento de novas cepas e alta incidência de casos, 

principalmente quando associada a infecções alimentares. No entanto, o fator mais 

relevante em sua epidemiologia é o estado do portador (BRASIL, 2011).  

Neste sentido, devem-se ressaltar os portadores assintomáticos latentes. A 

latência corresponde a uma condição em que o indivíduo não apresenta sintomatologia 

clínica, mas permanecem eliminando o agente de forma intermitente nas fezes 

(TISCHLER; MCKINNEY, 2010). No entanto, há um período no qual o agente 

etiológico permanece escondido em um compartimento intracelular no qual não é 

eliminado e, portanto, pode mascarar os resultados laboratoriais. Assim, estes 

portadores latentes são significativos em nível de Saúde Pública, pois são fontes 

contínuas de contaminação tanto para a cadeia alimentar quanto para o meio ambiente 
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(DENG et al., 2007; MACIEL; REZENDE; SRIRANGANATHAN, 2017).  

Adicionalmente, o portador latente também pode apresentar cepas com 

resistência aos antimicrobianos (MACIEL; REZENDE; SRIRANGANATHAN, 2017). 

O estado de latência pode ser observado em répteis (PASMANS et al., 2008; MACIEL 

et al., 2010), anfíbios (MORENO et al., 1995), cães (MACIEL et al., 2004), bovinos, 

ovinos, suínos, aves (WALLIS, 2006), peixes (MUSTO et al., 2006) e ainda no homem 

(TISCHLER; MCKINNEY, 2010).  

Ainda com relação aos portadores latentes assintomáticos, o ceco apresenta-se 

como reservatório e local de multiplicação do agente bacteriano nos estágios iniciais da 

infecção (DENG et al., 2007). O mecanismo pelo qual isto ocorre não está 

suficientemente elucidado. No entanto, estudos apontam como possíveis causas desde o 

ambiente fisiológico, composição da microbiota entérica e mesmo o peristaltismo local 

que é menor nesta porção do intestino. Isto se mostra importante por atuar como uma 

fonte intermitente de eliminação do agente ao mesmo tempo em que sinaliza uma causa 

para as dificuldades na adoção de medidas de controle (BOHNHOFF; MILLER; 

MARTIN, 1964). Deve-se considerar que o estado de latência no animal pode ser 

direcionado para uma condição ativa de eliminação do agente devido a fatores de 

estresse, a exemplo do aparecimento de doenças concomitantes (SMITH; MAZET; 

HIRSH, 2002). 

Em relação às aves, sejam passeriformes, gaivotas ou mesmo pombos, estas 

representam fonte de infecção tanto para o homem quanto para outros animais. As aves 

importam contaminação para o ambiente a partir da matéria fecal podendo infectar 

plantas e rações utilizadas na alimentação animal. As gaivotas podem ser fonte de S. 

Typhimurium para animais domésticos (REFSUM et al., 2002a) e, inclusive, já foi 

relatado um surto de salmonelose associada a este sorotipo oriundo de uma gaivota 

morta que contaminou um reservatório de água (REFSUM et al., 2002b). A 

contaminação das aves pode estar associada à qualidade sanitária ambiental 

(WAHLSTROM et al., 2003) seja a partir de resíduos de esgoto contaminado 

(FRICKER, 1984) ou mesmo com lixo humano (KOHLER, 1993).  

A salmonelose associada a répteis também representa uma questão de Saúde 

Pública. Estes animais possuem a habilidade de abrigar diferentes sorotipos de 

Salmonella spp. os quais podem se constituir em fonte de infecção para a disseminação 

da doença. Os répteis podem apresentar sintomas caracterizados por diarréia e caquexia 

ou ainda, um quadro assintomático (GEUE; LÖSCHNER, 2002). A ausência de 
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sintomatologia é a característica mais marcante da salmonelose em répteis (WEIL; 

MARTENS; HARTE, 1995) o que evidencia uma possível latência nestes animais 

(MACIEL; REZENDE; SRIRANGANATHAN, 2017). Assim como ocorre com os 

répteis, as bactérias do gênero Salmonella também estão presentes no trato intestinal dos 

anfíbios (MORENO et al., 1995) e ambos os grupos estão associados a infecção em 

humanos (MERMIN et al., 2004).  

A prevalência da salmonela em anfíbios varia segundo as espécies hospedeiras. 

Dessa forma, sabe-se que ela é maior entre rãs e sapos do que em salamandras, sendo, 

geralmente, assintomática (EVERARD et al., 1979). A fonte de contaminação para os 

humanos costuma ser o contato com os animais, tendo sido relatado surtos de S. 

Typhimurium a partir de rãs (CDC, 2010) e de S. Javiana a rãs e sapos (SRIKANTIAH; 

LAY; CRUMP, 2002).  

Os répteis, anfíbios e aves podem se contaminar antes mesmo de seu 

nascimento, ou seja, a partir do ovário, oviduto e cloaca, caracterizando assim uma 

transmissão transovariana. Em seu habitat natural, a infecção pode ocorrer pela ingestão 

de fezes que posteriormente, contamina tanto a água quanto os alimentos. Deve-se ainda 

considerar que a salmonela pode ser transportada a partir do solo, insetos e fonte hídrica 

(IZADJOO; PANTOJA; SIEBELING, 1987). No ambiente doméstico, a alimentação 

destes animais pode ser a fonte da bactéria (MURRAY, 1991). 

Os peixes podem ser acometidos por uma diversidade de sorotipos de salmonela 

(MUSTO et al., 2006) tendo como principal sintomatologia clínica a septicemia 

(KODAMA et al., 1987). Por outro lado, assim como ocorre com anfíbios e répteis, 

podem mostrar-se assintomáticos ao mesmo tempo em que eliminam o agente 

bacteriano (BOCEK; BRADY; ROGERS, 1992). Em fazendas de cultivo de peixes a 

ração pode representar a principal fonte de infecção. A contaminação em humanos pode 

se dar de forma direta, e indireta quer a partir do contato com peixes infectados ou 

tanques utilizados nas estações aquícolas. Ainda assim, há informações limitadas quanto 

ao risco potencial da salmonelose em peixes que possam ligar as atividades de 

aquicultura a contaminação em animais silvestres e desequilíbrios ambientais 

(LUNESTAB et al., 2007). No entanto, peixes oriundos de ambientes aquáticos 

contaminados com resíduos de esgoto podem abrigar salmonelas no trato 

gastrointestinal podendo o agente permanecer viável em bagres por até 29 dias. Peixes 

de água doce também podem ser contaminados a partir de efluentes de esgotos tratados 

de maneira inadequada (FOLTZ, 1969). 
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Em relação aos animais invertebrados, a exemplo de moscas, formigas, baratas e 

borboletas, não se sabe ao certo o risco que estes desempenham na manutenção do ciclo 

da Salmonella spp. Por outro lado, este agente já foi isolado nos organismos citados 

tendo inclusive determinado a morte de borboletas (KURSTAK; VEGA; SONEA, 

1968). Ao mesmo tempo, os invertebrados desempenham papel em saúde pública 

porque podem atuar como reservatórios e vetores do agente contribuindo para a 

manutenção e disseminação da doença para animais de companhia e de produção, os 

silvestres e mesmo, o homem. Neste sentido, pode-se citar o papel que os ácaros 

desempenham na transmissão da salmonelose a galinhas e o das moscas domésticas ao 

homem (HOELZER; SWITT; WIEDMANN, 2011).  

 Independentemente da espécie animal envolvida no ciclo de contaminação da 

salmonelose a capacidade de uma espécie desenvolver a doença está diretamente 

associada ao seu status sanitário e a presença de outras doenças concomitantes (SMITH; 

MAZET; HIRSH, 2002). Ao mesmo tempo, fatores antropogênicos, a exemplo da 

geração de resíduos sólidos, e alteração do meio ambiente, permitem a manutenção de 

fontes contínuas do agente contribuindo assim para a manutenção da transmissão e 

epidemiologia da salmonelose em animais silvestres, domésticos e para o próprio 

homem (FRICKER, 1984).  

4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1. Área de Estudo  

A amostragem dos animais foi realizada em 12 pontos de coletas (três pontos 

para captura de aves silvestres e 10 pontos para captura de pequenos mamíferos 

silvestres) localizados em cinco municípios da região Sul da Bahia (Ilhéus, Una, 

Uruçuca, Belmonte e Mascote) (Fig. 1), em áreas de bioma de Mata Atlântica cujo 

clima é tipicamente tropical úmido com temperatura média anual de 24° C e apresenta 

índice pluviométrico com precipitação anual na faixa de 1300 mm (THOMAS, 2003). 

A captura das aves foi realizada nos municípios de Uruçuca, Ilhéus e Una, em 

três pontos de coleta (P01, P02 e P03) com as seguintes coordenadas geográficas: P01 

(município de Uruçuca na localidade Fazenda Matinha: 14°35’58.3”S 39°16’33.7”W); 

P02 (município de Ilhéus na localidade da UESC: 14°47’52.06”S 39°10’33.366”W); 

P03 (município de Una na Fazenda RPPN Nova Angélica: 15°14'59.0"S 

39°04'41.0"W).  P01 corresponde a um fragmento do sistema agroflorestal Cabruca que 

é aquele no qual se consorcia mata reflorestada com lavoura de cacau.  
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A amostragem dos pequenos mamíferos foi desenvolvida na mesorregião do Sul 

Baiano, em 10 pontos de coleta (P03 – P12), localizadas nos municípios de Una, 

Mascote e Belmonte, estando assim discriminadas: no município de Una: P03 Fazenda 

RPPN Nova Angélica, coordenadas 15°14'59.0"S 39°04'41.0"W); P04 (Fazenda Cariri, 

coordenadas 15°09'57.8"S 39°13'10.1"W); P05 (Fazenda Juerana, coordenadas 

15°12'35.9"S 39°08'37.4"W); P06 (Fazenda Colônia de Una, coordenadas 15°14'53.1"S 

39°09'34.3"W) e P07 (Fazenda Faraó, coordenadas 15°20'53.0"S 39°02'43.5"W); no 

município de Mascote: P08 (Fazenda Juazeiro, coordenadas 15°42'53.6"S 

39°21'52.6"W); P09 (Fazenda Sempre Viva, coordenadas 15°43'40.9"S 39°22'56.7"W) 

e P10 (Fazenda Lagoa Pequena, coordenadas 15°48'01.9"S 39°30'23.8"W); e no 

município de Belmonte: P11 (Fazenda Ouro Verde, coordenadas 15°53'40.4"S 

39°14'19.2"W); P12 (Fazenda Boca do Córrego, coordenadas 15°54'03.0"S 

39°13'40.4"W).  
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Fig. 1 – Locais de coletas de aves, marsupiais e roedores no Sul da Bahia, Brasil. 
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4.2. Coleta de Animais para o Estudo 

As 114 aves foram amostradas nos municípios de Una, Uruçuca e Ilhéus 

utilizando redes de neblina por um período de cinco dias consecutivos e cerca de 10 

horas diárias. Nestas áreas empregou-se esforço de captura de 32.400 h.m
2
. Em Una as 

capturas foram feitas em 2016 (setembro e dezembro) e 2017 (março e agosto). No 

município de Uruçuca as coletas foram realizadas de maio a junho de 2017. Em Ilhéus o 

sítio foi amostrado em 2016 (novembro) e 2017 (março e junho). Após a captura, os 

espécimes eram removidos das redes, identificados e classificados consoante Sigrist 

(2013), numerado com numeração crescente, fotografados, marcados temporariamente 

com tinta atóxica e, em seguida, liberados no próprio sítio amostrado. Estas aves foram 

capturadas com licença do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) mediante o protocolo 53000-1 e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) – CEUA/UESC segundo o 

protocolo 014/2014. 

Um total de 81 pequenos mamíferos foi capturado utilizando armadilhas de 

queda (pitfall traps), Tomahawk e Sherman em um período de 10 noites consecutivas 

com esforço de captura total de 13.020 armadilhas por noite ao longo de todos os sítios 

durante todo o período do estudo. As coletas ocorreram em 2015 no município de Una 

(em junho e julho) e nos município de Belmonte e Mascote (em agosto). Após a coleta, 

os animais foram eutanasiados, segundo Silva, Dias e Cubas (2006) com injeção 

intramuscular na porção glútea: roedores (100 mg/kg de cloridrato de quetamina + 5 

mg/kg de cloridrato de xilazina) e marsupiais (30 mg/kg de cloridrato de quetamina + 2 

mg/kg de cloridrato de xilazina). Em seguida, retiradas amostras dos intestinos que 

foram conservados em RNAlater (Thermo Fisher Scientific) a -20ºC, para posterior 

extração de DNA total para a quantificação molecular de Salmonella spp. Todos os 

exemplares foram identificados taxonomicamente (BONVICINO; OLIVEIRA; 

D’ANDREA, 2008), taxidermizados, tombados e depositados na Coleção de Mamíferos 

Alexandre Rodrigues Ferreira (CMARF) da UESC.  No entanto, filhotes e fêmeas 

grávidas e lactantes foram identificados com brincos de alumínio numerados e 

devolvidos no local de origem da captura. As coletas dos indivíduos foram realizadas 

consoantes as diretrizes éticas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV, 2013) mediante autorização do 

SISBIO sob o número 17131-4 e, pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Estadual de Santa Cruz - CEUA – UESC (Processo N° 003/2013).  
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Todas as coletas foram realizadas em conjunto com outros trabalhos 

desenvolvidos nestas áreas ou em parte delas (BRITO JUNIOR, 2017; GARCIA, 2016; 

ROCHA, 2018; SILVA, 2017). 

4.3. Isolamento e Identificação de Salmonella a partir de Amostras Fecais 

 Aproximadamente 1 g de fezes foi coletado por meio de swab cloacal (em aves) 

e retal (em pequenos mamíferos), e incubadas em 1 ml de Água Peptonada Tamponada 

– APT (Liofilchem) a 37°C por 24 horas para o pré-enriquecimento. Em seguida, 

realizou-se o enriquecimento seletivo em 1 ml de caldo Rapapport Vasiliadis - RPV 

(Oxoid Ltd.) a 37°C / 24 horas. No terceiro dia fez-se isolamento em Ágar Xilose-

Lisina-Desoxicolato - XLD (Neogen Corporation - Acumedia) e Ágar Entérico de 

Hektoen -  HE (Becton, Dickinson and Company Sparks), ambas incubadas em estufa a 

37°C / 24 horas. As colônias suspeitas foram inoculadas em 1 ml de Caldo Triptona 

Soja – TSB  (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.) e incubadas a 37°C / 24 horas. A 

identificação bioquímica presuntiva foi realizada utilizando Ágar Ferro Triplo Açúcar  

TSI (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.), Ágar Lisina Ferro - LIA (HiMedia Laboratories 

Pvt. Ltd.) e prova da Urease (Neogen Corporation - Acumedia).  

As colônias presuntivas de Salmonella spp. identificadas nas provas bioquímicas 

foram confirmadas através da técnica de PCR. Cada 25 µL l da reação continha: tampão 

de PCR 1X (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA); 1,25 mM MgCl2 (Invitrogen); 200 μM 

dNTP; 10 pmol de cada iniciador ST11 (5’-AGCCAACCATTGCTAAATTGGCGCA-

3’) e ST15 (5’-TTTGCGACTATCAGGTTACCGTGG-3’), específico para o gênero 

Salmonella (AABO et al., 1993); 1,25U de Taq DNA polimerase (Invitrogen) e uma 

colônia suspeita do patógeno. O volume da reação foi completado para 25 μL com água 

estéril livre de nucleases. Para o controle positivo utilizou Salmonella Enteritidis PT1, 

no controle negativo a colônia foi omitida da reação. As reações foram realizadas em 

termociclador Proflex PCR system (Applied Biosystems, Life Technologies, Carlsbad, 

USA) e os ciclos de amplificação consistiram em 5 min a 94°C para desnaturação 

inicial, seguido por 35 ciclos (30 seg a 94°C, 30 seg a 62°C e 1 min a 72ºC) e um passo 

de extensão final de 7 min a 72°C. A visualização do produto PCR foi realizada em gel 

de agarose a 1% corado com  SYBER-Green (Invitrogen) e examinado sob luz UV. 

As amostras positivas na PCR foram cultivadas em Ágar Tripticato de Soja - 

TSA e enviadas para o Laboratório de Enterobactérias da Fundação Oswaldo Cruz 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlsbad_%28Calif%C3%B3rnia%29
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(FIOCRUZ), Rio de Janeiro, para que fosse realizada a sorotipificação utilizando 

antissoros específicos de sorogrupo e sorotipo. 

4.4. Teste de Susceptibilidade Antimicrobiana 

 A susceptibilidade aos antibióticos foi determinada pelo método de disco-

difusão, em ágar Mueller-Hinton (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.), com suspensão 

bacteriana de turbidez igual a escala McFarland 0.5, de acordo com a metodologia 

Kirby-Bauer (Bauer et al., 1966), conforme as instruções estabelecidas pelo Clinical 

Laboratory Standards Institute (WAYNE, 2014). Foram utilizados discos de amicacina 

(30 µg), amoxicilina / ác. clavulânico (20/10 µg), ampicilina+sulbactam (10/10 µg), 

cefepime (30 µg), cefoxitina (30 µg), ciprofloxacin (5 µg), cloranfenicol (30 µg), 

gentamicina (10 µg), imipenem (10 µg), lomefloxacin (10 µg), norfloxacin (10 µg), 

piperacilina tazobactam (100/10 µg), sulfazotrim (sulfametoxazol trimetoprim 25 µg), 

tobramicina (10 µg) e trimetoprim (5 µg) (LABORCLIN – Produtos para Laboratórios 

Ltda; Pinhais – Paraná; Brasil). A cultura de Escherichia coli ATCC 25922 foi utilizada 

para o controle de qualidade do teste. 

4.5 PCR Quantitativa em Tempo Real para a Pesquisa de Salmonella spp. em 

Amostras Intestinais de Pequenos Mamíferos 

 Uma porção de aproximadamente 1 g da região Íleo-cecal de pequenos 

mamíferos foi coletada em 30,86% dos animais capturados (25 animais de um grupo de 

81 indivíduos). O DNA total foi extraído através do Kit de extração Easy DNA 

(Invitrogen) e quantificado a 260 e 280 nm através do Nano Drop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, USA). Em seguida, uma PCR quantitativa em 

tempo real (qPCR) foi realizada visando a quantificação de Salmonella spp. no 

conteúdo intestinal. As amplificações foram realizadas em um volume final de 20 µL 

contendo 2 µL  de DNA a 50 ng/ µL, 10 µL de reagente Sybr Select Master Mix, 0,5 µL 

de primers senso (5’-CGGCGAATTTTTGCGACTAT-3’) e anti-senso  (5’- 

TGGCTTCGCTTTATGTTCGA-3’) (LOPES; ALBUQUERQUE; MACIEL, 2018), 

ambos na concentração de 5 µM. O volume da reação foi completado com água ultra-

pura estéril (livre de DNase e RNase).  Cada corrida consistiu de um ciclo de 50º C por 

2 min; um ciclo de 95º C por 2 min; 45 ciclos de 95º C por 3 seg, 60º C por 30 seg. A 

curva de dissociação consistiu de um ciclo de 95º C por 15 seg (rampa de 1,6ºC/seg), 

60ºC por 1 min (rampa de 1,6ºC/seg), 95ºC por 15 seg (rampa de 0,15ºC/seg).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
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4.6. Análise Estatística dos Dados 

 Foi aplicado o Teste do Sinal, que é um método estatístico não-paramétrico, para 

verificar a concordância das metodologias testadas na identificação da Salmonella spp.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram analisadas 195 amostras de animais silvestres, sendo 114 aves [77 de 

sexo indefinido (13 jovens e 64 adultos), 19 machos (7 jovens e 12 adultos ), 18 fêmeas 

(5 jovens e 13 adultos)] e 81 pequenos mamíferos terrestres [55 machos (8 jovens, 43 

adultos, 1 infantil e 3 sub-adulto) e 26 fêmeas (9 jovens, 16 adultos e 1 sub-adulto)]. 

Enquanto as aves corresponderam a um total de 32 diferentes espécies, sendo que destas 

quatro não foram identificadas (Tabela 1), os mamíferos classificaram-se em seis 

espécies de marsupiais (família Didelphidae, n=32) e 11 de roedores (família Cricetidae 

n=47 e família Sciuridae, n=2) (Tabela 2). Nenhum dos animais apresentava 

sintomatologia ou lesões patológica que pudessem ser associadas à salmonelose. 
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Tabela 1: Identificação taxonômica e distribuição geográfica das aves silvestres 

provenientes da Mata Atlântica do Sul da Bahia, Brasil. 

Ordem Família Espécie 

Pontos 

(Quantidade de 

exemplares) 

Apodiformes Trochilidae Anthracothorax nigricollis P2 (1) 

  Glaucis dohrnii P2 (1) 

Columbiformes Columbidae Geotrygon montana P3 (1) 

  Leptotila rufaxilla P2 (5) 

Passeriformes Dendrocolaptidae Campylorhamphus trochilirostris P3 (1) 

 
  

Dendrocincla turdina P1 (3), P2 (3), 

P3 (1) 

  Dendrocolaptes platyrostris P2 (2) 

  Espécie não identificada P2 (1) 

  Glyphorynchus spirurus P3 (4) 

  Sittasomus griseicapillus P1 (1) 

  Xiphorhynchus fuscus P1 (2), P2 (2), 

P3 (4) 

 Fringillidae Euphonia chlorotica P2 (1) 

 Furnariidae Automolus leucophthalmus P3 (1) 

 Grallariidae Espécie não identificada P3 (1) 

 Onychorhynchidae Myiobius barbatus P2 (1) 

 Passerellidae Arremon taciturnus P2 (1) 

 Pipridae Ceratopipra rubrocapilla P2 (7*), P3 (5) 

  Dixiphia pipra P3 (9) 

  Machaeropterus regulus P1 (1), P3 (5) 

  Manacus manacus P2 (3), P3 (4) 

  Rhynchocyclidae Espécie não identificada P3 (1) 

 Thraupidae Coereba flaveola P2 (1) 

  Saltator maximus P2 (1) 

  Tangara palmarum P2 (2) 

  Tangara seledon P2 (1) 

 Turdidae Turdus amaurochalinus P2 (1) 

  Turdus leucomelas P1 (1), P2 (9), 

P3 (8) 

  Turdus rufiventris P1 (7), P2 (5), 

P3 (1) 

 Tyrannidae Attila rufus P1 (2) 

  Espécie não identificada P3 (1) 

  Rhytipterna simplex P2 (1) 

Piciformes Picidae Celeus flavescens P3 (1) 

Uruçuca (P1); Ilhéus (P2); Una (P3). 

* um exemplar foi positivo para Salmonella enterica sorotipo Agona 

 

 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/dendrocolaptidae
https://www.wikiaves.com.br/wiki/rhynchocyclidae
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Tabela 2: Identificação taxonômica e distribuição geográfica dos pequenos mamíferos 

silvestres provenientes da Mata Atlântica do Sul da Bahia, Brasil. 

Ordem Família Espécie 
Pontos (Quantidade de 

exemplares) 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita P3 (1) 

  Gracilinanus agilis P10 (3), P12 (2) 

  Marmosa demerarae P3(1), P4 (1) 

  Marmosa murina P3(1), P4 (1), P6(3), P7 (1), P8 

(3), P9 (1), P11 (2), P12 (4)  

  Marmosops incanus P10 (4), P11(1) 

  Monodelphis americana P11 (2), P12 (1) 

Rodentia Cricetidae Akodon cursor P9 (1), P12 (1) 

  Calomys expulsus P10 (2) 

  Cerradomys vivoi P9 (1) 

  Euryoryzomys russatus P11(1) 

  Hylaeamys seuanezi P4 (4), P5 (1), P9 (1), P11 

(17), P12 (9) 

  Neocromys lasiurus P10 (1) 

  Oecomys catherinae P11 (1) 

  Oligoryzomys nigripes P10 (1) 

  Rhipidomys mastacalis P3 (1), P10 (1), P11 (2) 

  Thaptomys nigrita P11 (1), P12 (1) 

 Sciuridae Guerlinguetus brasiliensis P11 (2) 

Una (P3, P4, P5, P6, P7); Mascote (P8, P9, P10); Belmonte (P11 e P12).  

 

 Após as provas bioquímicas, a PCR confirmou apenas uma amostra positiva 

para Salmonella spp., presente em uma ave da espécie Ceratopipra rubrocapila (Fig. 2). 

Este exemplar era uma fêmea adulta e foi encontrada na Cabruca do sítio UESC (P02). 

Estatisticamente, houve concordância nas duas metodologias testadas, ou seja, a 

Salmonella foi identificada tanto pelas provas bioquímicas quanto pela PCR nesta única 

amostra. 

 Na sorotipificação, este isolado foi identificado como Salmonella enterica 

sorotipo Agona. Ao nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que identificou 

Salmonella nessa espécie. Esta amostra foi submetida ao Teste de Susceptibilidade 

Antimicrobiana e apresentou resistência intermediária a amicacina e gentamicina e 

sensibilidade aos demais antimicrobianos testados.  
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Figura 2: Exemplar da espécie Ceratopipra rubrocapilla positiva para Salmonella Agona. 

Foto: Josiane Moreira Rocha, 2017. 

 

A Ceratopipra rubrocapilla, vulgarmente conhecida como cabeça-encarnada, é 

uma ave passeriforme da família Pipridae (SIGRIST, 2013). Estes animais possuem 

comprimento médio de 10 cm com machos pesando cerca de 10,9 a 13,9 gramas e 

fêmeas de 12,7 a 16,6 gramas. Estes indivíduos possuem acentuado dimorfismo sexual 

o que é evidenciado por machos com plumagem preta de aspecto brilhante e cabeça 

vermelha enquanto as fêmeas caracterizam-se por penas verdes-oliva nas partes 

superiores e acinzentadas na região inferior do corpo (SNOW, 2018). Esta espécie é 

classificada como monotípica por não apresentar, até então, subespécies conhecidas 

(CLEMENTS, et al., 2012). Pode ser encontrada tanto na Amazônia, ao sul do Rio 

Amazonas, quanto em regiões de Mata Atlântica e ainda em países como Bolívia e Peru, 

particularmente em florestas úmidas e áreas de capoeira (SNOW, 2018). Estes animais 

comumente se alimentam de pequenos frutos e contribuem para a dispersão de sementes 

de várias espécies vegetais (DARIO, 2017), o que permite a preservação de áreas de 

mata e floresta (SUCCO et al., 2016). 

Nosso estudo demonstrou baixa prevalência de Salmonella em aves silvestres. 

Tessier et al. (2016) realizaram uma pesquisa com 62 pássaros silvestres (n=268), sendo 

30 Columba livia, 19 Pterodroma baraui, 10 Puffinus lherminieri e três Phaethon 

lepturus, e nas duas primeiras espécies todos os resultados foram negativos para a 

bactéria, as últimas apresentaram cada uma, um exemplar positivo. No entanto, deve-se 

frisar que enquanto esta pesquisa foi desenvolvida com amostras de aves oriundas de 
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locais industriais e centros de resgate, a nossa foi realizada com indivíduos de áreas de 

fragmentos de Mata Atlântica pouco antropizadas. Brittingham, Temple e Duncan 

(1988) desenvolveram um trabalho com 364 passeriformes e pica-paus no qual não foi 

encontrado nenhum isolado positivo para Salmonella. Os trabalhos de Gaukler et al. 

(2009) e Krawiec et al. (2015), também evidenciam poucos resultados positivos para 

Salmonella em aves silvestres.  

Analisando-se amostras fecais e swabs cloacais de 30 passeriformes da espécie 

Paroaria dominicana e 19 da Paroaria coronata, oriundas de indivíduos apreendidos 

em ações de combate ao comércio ilegal de animais silvestres no estado de São 

Paulo/Brasil, isolou-se bactérias gram-negativas de oito gêneros distintos, sendo sete da 

família Enterobacteriaceae. Ainda que as maiores prevalências sejam para Escherichia 

coli (42/49) e Klebsiella pneumoniae (28/49) dois espécimes Paroaria dominicana 

foram positivos para Salmonella spp. A possível causa para a situação sanitária destes 

cardeais é o estresse decorrente das condições presentes no tráfico de animais silvestres 

(CUNHA et al., 2016).  

Suphoronski et al (2015) recolheram esfregaços cloacais de 471 aves silvestres 

livres e de cativeiro nas cidades de Guarapuava e Tijucas do Sul, Paraná/Brasil, e 

observou-se positividade de 69,38% para E. coli, 23,32% para Salmonella sp., 34,29% 

às duas, simultaneamente, e 8,30% mostraram-se negativas. Ao avaliar a frequência de 

bactéria segundo a ordem taxonômica observou-se que enquanto a E. coli ocorria em 

82,33% das Columbiformes (n=228), Salmonella sp. estava presente em 46,67% dos 

Passeriformes (n=63). Nas aves passeriformes isolou-se E. coli em 52,22% dos 

exemplares. Segundo Alves; Lima; Araújo (2013) e Fernandes-Ferreira et al (2012) a 

transmissão de agentes infecciosos no ambiente de cativeiro pode ser favorecida pelo 

maior contato entre os indivíduos e pela pluralidade do status sanitário destes. Em nosso 

estudo avaliamos apenas animais de vida livre e pesquisamos somente bactérias do 

gênero Salmonella a qual se mostrou positiva em 1/114 das aves amostradas. 

Godoy; Matushima, (2010) realizou necropsia em 360 passeriformes de 23 

diferentes espécies amplamente distribuídas no território brasileiro. Estes animais foram 

apreendidos a partir de operações de combate ao tráfico de animais silvestres e 

apresentavam escore corporal classificado em ruim (61,4% = 221), adequado (28,3% = 

102) e bom (10,3% = 37). A maioria destas aves (78,6% = 283) morreu de doenças 

infecciosas, principalmente as de origem viral (38,2% = 108), destacando-se o poxvírus 

que causou óbito em 102 espécimes. No entanto, as bactérias tiveram um impacto 
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menor causando a morte de 3,5% (10/283) e destas, duas foram por hepatite associada à 

Salmonella sp. 

Um grupo de 126 columbiformes da espécie Columbia livia de vida livre, 

oriundos de área urbana, apresentou positividade de 7,96% (10/126) para bactérias do 

gênero Salmonella. Destes 10 pombos, dois eram juvenis, o que poderia indicar que o 

desenvolvimento da doença foi decorrente da imaturidade do sistema imunológico no 

combate ao agente. Neste estudo também se detectou anticorpos de Toxoplama gondii 

em 120 soros testados (0,83%). Houve isolamento de Salmonella tanto nas gônadas 

quanto nos pulmões (DE SOUZA et al., 2010) e isto pode sugestionar transmissão 

vertical para o primeiro (BACK, 2010) e para o segundo, a partir da via respiratória 

(KALLAPURA et al., 2014) . Amostras de 182 Psittaciformes de um zoológico e um 

estabelecimento comercial revelou baixa prevalência de Salmonella (1,65%) em 36 

diferentes espécies. Os resultados identificaram três sorotipos: Lexington, Saintpaul e 

Newport (LOPES et al., 2014).  

 Salmonella enterica sorotipo Agona no período de 2006 nos Estados Unidos, 

figurava entre os vinte principais sorotipos humanos que acometiam animais (CDC, 

2009). É um dos mais predominantes sorotipos isolados de bovinos com sinais clínicos 

de salmonelose. No entanto, em suínos este pode ocorrer em animais doentes e 

assintomáticos. Ao mesmo tempo, observa-se que S. Agona pode ainda ser encontrada 

em répteis, aves (não domésticas, anseriformes, galiformes), roedores, pequenos 

ruminantes, animais de companhia, a exemplo de cães e gatos, bem como, os silvestres 

(HOELZER; SWITT; WIEDMANN, 2011). Em um estudo realizado na Universidade 

Estadual de Santa Cruz – UESC em Ilhéus no estado da Bahia (Brasil) com 30 teiús 

(Tupinambis merianae) nascidos em cativeiro, S. Agona foi um dos sorotipos mais 

prevalentes tendo sido isolado em 27% dos indivíduos adultos (MACIEL et al., 2010). 

Um estudo realizado em Kentucky, nos Estados Unidos, de 1980 a 1984, demonstrou 

que dos 283 isolados de salmonela oriundos de equinos, 87 pertenciam ao sorotipo 

Agona, perfazendo um total de 30.74%. Estes animais apresentavam um quadro clínico 

que incluía diarréia, septicemia, e problemas reprodutivos como infertilidade e aborto 

(DONAHUE, 1986). Uma característica da Salmonella Agona que a diferencia de 

outros sorotipos é que a mesma não possui a capacidade de se aderir a superfícies 

vegetais, a exemplo das folhas (BERGER, et al., 2010). 

 Pesquisou-se Salmonella em 111 gaivotas (n=791) e 4% destas aves mostraram-

se positivas tendo-se isolado Salmonella Oranienburg, Salmonella Livingstone, 
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Salmonella Agona e Salmonella Typhimurium DT 195. No entanto, as amostras dos 

demais animais silvestres foram todas negativas. Deve-se frisar que três das quatro 

amostras foram de aves localizadas próximas a depósitos de lixo o que pode assinalar 

esta positividade a um ambiente contaminado (WAHLSTRÖM et al., 2003). Um total 

de 2114 amostras fecais de swab ambiental e cloacal de Pinguins de Magalhães 

(Spheniscus magellanicus) foi coletado na Patagônia Chilena. Neste estudo 

identificaram-se três cepas de S. Agona e cinco de S. Enteritidis representando uma taxa 

de infecção de 0.88%, sendo que o sorotipo Agona mostrou resistência ao ceftiofur e 

Enteritidis a tetraciclina. O estudo também mostrou que algumas destas linhagens 

possuem um perfil genotípico muito semelhante a de cepas isoladas a partir de gaivotas 

e do homem indicando um possível ciclo de transmissão do agente bacteriano entre 

espécies (DOUGNAC et al., 2015). Fresno et al (2013) isolou S. Agona em  aves 

marinhas no Chile e o sorotipo evidenciou susceptibilidade a ácido amoxicilina-

clavulânico, ampicilina, cefotaxima, cefadroxil, cefradina, ceftiofur, 

enrofloxacina, gentamicina, trimetoprim-sulfametoxazol e tetraciclina. 

 Em nosso estudo, S. Agona mostrou resistência intermediária aos 

antimicrobianos amicacina e gentamicina. Por outro lado, S. Agona, oriunda de teiús, 

expressou sensibilidade a gentamicina, ampicilina e cloranfenicol. Este mesmo trabalho 

evidenciou resistência a sulfonamida enquanto a tetraciclina apresentou resistência 

intermediária (MACIEL et al., 2010).  No entanto, uma pesquisa constatou que 79 de 83 

isolados deste mesmo sorotipo mostraram-se resistentes a gentamicina e cloranfenicol 

(DONAHUE, 1986). A disseminação de agentes resistentes a antibióticos nas zoonoses, 

principalmente para humanos, pode apontar falhas no tratamento indicando equívocos 

no sistema de controle das doenças (BOTTI et al., 2013). Outra razão para o aumento da 

resistência a antibióticos é que algumas propriedades rurais utilizam estes 

medicamentos para o tratamento e profilaxia das doenças aplicando hiper ou 

subdosagem ou mesmo um período de tratamento inadequado. Em certos casos, os 

antibióticos em dosagens subterapêuticas são ofertados juntamente com a ração com o 

objetivo de atuar como promotor de crescimento (GRAZIANI et al., 2005). Em animais 

silvestres a prevalência de cepas resistentes aos antibióticos alcançou valores 

semelhantes ao observado no homem e em animais domésticos, devido a presença de 

genes de resistência, bactérias resistentes e resíduos de antimicrobianos, os quais 

contaminam o meio ambiente e consequentemente, expõem a fauna silvestre 

(GILLIVER et al., 1999). Todas estas condições, isoladas ou associadas entre si, podem 
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favorecer o aumento e multiplicação da resistência dos patógenos aos mais diversos 

agentes antimicrobianos (GRAZIANI et al., 2005). A identificação destas causas, com 

posterior controle e eliminação, é fundamental para conter o aparecimento de novos 

perfis de resistência (BOTTI  et al., 2013). 

 Quanto aos pequenos mamíferos silvestres, nosso estudo não evidenciou 

isolados de Salmonella tanto nos roedores quanto nos marsupiais. De igual modo, nos 

achados de Botti et al. (2013) nenhum  roedor foi positivo para Salmonella. Iovine et al. 

(2015) isolou duas cepas Salmonella enterica, sorotipo Belem e 

subespécie diarizonae sorotipo 60: r: e, n, z15 de um morcego e de um roedor, 

respectivamente, a partir do swab retal de um grupo de 36 mamíferos silvestres de vida 

livre. Apesar deste trabalho ter sido realizado em uma área de Mata Atlântica e outra da 

Amazônia, os resultados positivos foram de indivíduos apenas desta última. Em nosso 

experimento, tanto os exemplares das aves quanto dos mamíferos são oriundos de 

fragmentos da Mata Atlântica. Backhans et al. (2013) realizou um estudo com 207 

roedores silvestres, oriundos de áreas agrícolas e não agrícolas na Suécia, e identificou 

um único caso positivo de Salmonella enterica sorotipo Typhimurium a partir do 

cultivo em uma subpopulação de 11 indivíduos capturados de uma fazenda avícola. No 

entanto, esta amostra presuntiva não foi confirmada na PCR em tempo real realizada a 

partir de amostra de cólon. Isto pode ter ocorrido porque a quantidade de bactéria era 

muito pequena o que não permitiria a sua mensuração.  

 Embora nossas amostras de marsupiais não tenham revelado indivíduos 

positivos para Salmonella, Ruiz-Pina et al. (2002) realizou um estudo, em área 

semiurbana, com 17 marsupiais (n=91) do gênero Didelphis e cinco gambás mostraram-

se positivos com cinco sorotipos distintos de Salmonella enterica, Anatum, Minnesota, 

Newport, Sandiego e O44:Z4,Z23. Assim como ocorreu em nosso experimento, Portas et 

al. (2014) apresentou resultado negativo para sorovares de Salmonella spp ao analisar 

14 swabs retais (n=60) de marsupiais da espécie Bettongia gaimardi. Silveira et al. 

(2018) também demonstrou ausência de Salmonella spp. em pequenos mamíferos da 

família  Didelphidae, estando inclusos 11 gambás da espécie Didelphis albiventris e um 

indivíduo, chamado vulgarmente de Cuíca, da espécie Monodelphis dimidiata. Por outro 

lado, Casagrande et al. (2011) isolou Salmonella enterica em 17,0% (18/106) 

dos Didelphis aurita e em 17,5% (7/40) nos Didelphis  albiventris, em animais com 

ausência de sintomatologia típica de salmonelose e que habitavam áreas de mata ou nas 

proximidade de locais antropizados, ambas no Estado de São Paulo. Hart, Bradshaw e 
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Iveson (1985) identificaram mais de 100 isolados, com 20 diferentes tipos de sorotipos, 

em 87 marsupiais da espécie Setonix brachyurus. Esta prevalência se acentuava no 

verão, com taxas de infecção de 70 a 100%, porém, no inverno, este valor decaía a 

níveis de 0 a 30% em função do aumento da disponibilidade de alimentos de melhor 

qualidade na estação mais fria. Em nossas áreas de estudo não se verificam diferenças 

climáticas tão acentuadas que ensejem redução drástica de alimentos.  

 Epidemiologicamente falando, uma das principais características da Salmonella 

são os portadores latentes. A latência se caracteriza por um período no qual mesmo o 

indivíduo albergando a bactéria ele mostra-se assintomático, eliminando o patógeno de 

forma intermitente (TISCHLER; MCKINNEY, 2010). Entretanto, há um período no 

qual o agente não é eliminado nas fezes porque o mesmo fica escondido em 

compartimentos intracelulares, o que pode mascarar os resultados laboratoriais. Assim, 

estes portadores latentes se tornam reservatórios naturais e, por conseguinte, 

mantenedores do patógeno tanto na cadeia alimentar quanto na natureza. Ao mesmo 

tempo, portadores latentes também podem desenvolver resistência a antibióticos 

(MACIEL; REZENDE; SRIRANGANATHAN, 2017). Nesse sentido, considerando a 

importância que o ceco representa como reservatório da Salmonella spp. (DENG et al., 

2007) analisamos 25 fragmentos intestinais da região íleo-cecal dos pequenos 

mamíferos e pudemos comprovar que estes animais não são portadores assintomáticos 

uma vez que os nossos resultados foram negativos. 

 O nosso estudo foi realizado em áreas de Mata Atlântica que é um dos biomas 

mais ricos em biodiversidade, abrigando centenas de espécies de plantas e animais 

(MYERS et al., 2000). Nesse sentido, mesmo com o desmatamento, a região Sul da 

Bahia possui fragmentos remanescentes de floresta, sendo considerada um centro de 

endemismo desse ecossistema (ARAUJO et al., 1998). Este status de preservação 

ambiental é relevante porque ações antrópicas, a exemplo de ocupação irregular em 

floresta e o desmatamento, podem alterar e influenciar a epidemiologia das zoonoses 

criando condições para a disseminação dos agentes infecciosos e mesmo o 

ressurgimento de doenças emergentes (HASSELL et al., 2017). 

6. CONCLUSÃO 

 Os nossos resultados podem sinalizar uma baixa prevalência de Salmonella spp. 

em aves silvestres, ou mesmo ausência em pequenos mamíferos provenientes da Mata 

Atlântica da região Sul da Bahia, apontando uma boa manutenção do status sanitário e 
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ecológico nas áreas amostradas. Ainda assim, considerando a heterogeneidade 

ambiental dos locais estudados, a partir da multiplicidade de espécies e nichos da Mata 

Atlântica, e ainda a antropização crescente deste bioma, faz-se necessário o 

monitoramento periódico em áreas de floresta para a identificação precoce de patógenos 

de importância na Saúde Pública e para avaliar a efetividade das medidas de controle já 

implementadas. Dentre estas ações mitigatórias podem-se citar a redução do 

desmatamento, controle da ocupação humana e da eliminação de resíduos e efluentes 

em matas, e a implantação e manutenção de áreas de proteção ambiental em 

propriedades rurais. Paralelamente, os dados registrados devem ser avaliados em 

conjunto com os elementos epidemiológicos e as variáveis sanitárias e ambientais. Este 

tipo de investigação é necessário porque os animais silvestres além de desempenharem 

papel ecológico podem atuar como reservatório de Salmonella spp. e dessa forma agir 

como espécie sentinela na identificação dos agentes infecciosos indicando a qualidade 

da saúde humana e ambiental e apontando os resultados de ações antrópicas em áreas 

florestais. 
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