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Salmonella em Répteis: Um problema real para a saúde pública?
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O género Salmonella inclui bactérias patogénicas mundialmente conhecidas por causarem doença
gastrointestinal nos humanos, bem como noutros animais, incluindo mamíferos, aves e répteis. Os
sinais de salmonelose são muito variados. Os animais podem não apresentar qualquer sinal
clínico visível, desenvolver doença gastrointestinal ou infeção generalizada que pode atingir vários
órgãos, levando à morte. Existem casos descritos, desde o século XX, de transmissão de
Salmonella por répteis incluindo tartarugas, lagartos e serpentes. Embora a opinião pública
associe estes animais a esta bactéria, qual a sua verdadeira importância? Uma vez que a
aquisição de répteis como animais de companhia aumentou nos últimos anos, é importante avaliar
o risco para a saúde pública através da transmissão de salmonela aos humanos, e conhecer os
grupos de risco e as estratégias de prevenção.

O que é a Salmonelose?
A Salmonelose é uma doença infetocontagiosa gastrointestinal, causada por
bactérias
pertencentes
ao
género
Salmonella, família Enterobacteriaceae, que
apresentam distribuição mundial. Salmonella
afeta tanto humanos como animais
domésticos e silvestres (Fornazari e Teixeira,
2009; Seixas et al., 2014), apresentando
carácter zoonótico, o que significa que pode
ser transmitida dos animais para os humanos
(Oliveira et al., 2010 e 2012; Gal-Mor et al.,
2014; Seixas et al., 2014).
Entre as espécies pertencentes a este
género, Salmonella enterica destaca-se pela
sua importância na medicina humana e
veterinária (Quinn et al., 2011). Esta espécie
inclui várias subespécies relevantes, como S.
enterica spp. enterica, isolada principalmente
de humanos e animais de sangue quente.
Existem outras subespécies de grande
importância também isoladas do ambiente e
de animais poiquilotérmicos que não têm
mecanismos internos de regulação da
temperatura do corpo. Estas subespécies
incluem S. enterica subsp. arizonae, S.
enterica subsp. diarizonae, S. enterica subsp.
salamae, S. enterica subsp. houtenae e S.
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enterica subsp. indica, sendo as duas
primeiras frequentemente isoladas a partir de
répteis (Souza et al., 2014).

Importância dos répteis como portadores
sintomáticos e assintomáticos
Os répteis são um importante reservatório de
Salmonella. Tal como os outros membros da
família Enterobacteriaceae, esta bactéria faz
parte do ambiente intestinal da maioria dos
répteis, apresentando uma alta prevalência
de isolamento que pode atingir os 90%
(Fornazari e Teixeira, 2009).
A principal via de transmissão de Salmonella
entre animais e os humanos é a via fecal-oral
(Meervenne et al., 2009). No entanto,
existem outras vias de transmissão a ter em
conta, tais como o contacto com superfícies
ou objetos contaminados por fezes ou
através de mordedura que pode ocorrer
durante a manipulação destes animais
(Kelsey et al., 1997) (Figura 1).
Nos casos das tartarugas (Abalém de Sá e
Solari, 2001) e serpentes (Benis et al., 2006)
a transmissão pode ser vertical, ocorrendo da
progenitora para a descendência durante a
formação do ovo, ou durante a postura dos
ovos em solo contaminado.
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Fig. 1. Uma correcta manipulação tem como
objectivo a segurança tanto do réptil como do
manipulador e visa indução do menor stress
possível ao animal. A contenção da cabeça
da Iguana Verde (Iguana iguana), como
mostra a figura, tenta evitar a mordedura por
parte do animal.

Embora a grande maioria dos répteis esteja
colonizado por Salmonella, a excreção deste
agente para o ambiente através das fezes
pode ocorrer de forma intermitente, e não
contínua, ao longo do tempo, o que torna
difícil a sua deteção.
A colonização dos animais pode ser
assintomática, isto é, sem sintomas. O
desenvolvimento de doença depende de
vários fatores, incluindo a higiene dos
recintos e a idade do animal. Os animais
mais idosos tendem a ser mais resistentes à
infeção
sendo geralmente
portadores
assintomáticos (Figura 2).
O sistema imunitário do animal também tem
um papel importante no desenvolvimento de
salmonelose, pois funciona como uma
barreira ao desenvolvimento de doença,
sendo condicionado por vários fatores tais
como
a
dieta
alimentar,
densidade
populacional, ocorrência de condições de
stress, temperatura e humidade ambiente
inapropriadas, outras doenças concomitantes
ou
administração
de
medicamentos
imunodepressores (NASPHV, 2013) (Figura
3).
Quando a barreira imunitária do réptil é
quebrada, as bactérias podem transpor a
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Fig. 2. O ambiente de um réptil em cativeiro
deve ser semelhante ao ambiente selvagem,
nomeadamente na presença de esconderijos,
locais para trepar e temperatura e humidade
comparáveis às encontradas no ambiente
natural. No terrário deste dragão barbudo
(Pogona vitticeps) são recriadas estas
condições.

parede do intestino e disseminarem-se por
via sanguínea, atingindo vários orgãos e
conduzindo a uma infeção generalizada que
pode levar à morte do animal, designada por
septicémia.
Geralmente a disseminação de salmonela no
organismo leva ao aparecimento de sintomas
nos animais, que são neste caso
denominados por portadores sintomáticos.
Estes sintomas podem incluir diarreia, perda
de apetite, perda de peso e letargia, embora
alguns animais possam apresentar apenas
lesões na pele com vesiculas crostosas e
exsudativas. Os animais com sintomas de
infecção devem ser isolados e o seu dono ou
tratador
deve
procurar
assistência
veterinária.

Fatores de risco de transmissão para os
humanos
Os principais grupos humanos de risco, ou
seja, os indivíduos mais suscetíveis de
desenvolver doença, são as crianças até aos
5 anos de idade, idosos, indivíduos
imunocomprometidos e grávidas (Meervenne
et al., 2009).
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os animais mais populares, por serem na sua
maioria de comportamento dócil, de
locomoção lenta e fácil manipulação. Esta
elevada popularidade faz com que estes
animais se encontrem frequentemente
associados a casos de transmissão de
Salmonella para humanos (CDC, 2014).

Fig. 3. A alimentação deve ser fornecida
frequentemente e adaptada à idade e
necessidades nutricionais de cada espécie,
como ocorre nestas duas tartarugas russas
(Testudo horsfieldii). Após a alimentação as
taças que foram usadas para este efeito
devem ser lavadas. O alimento que não foi
consumido deve ser removido.

É importante referir que os casos de
salmonelose em humanos transmitida por
répteis apresentam geralmente um período
de recuperação até 5 vezes mais longo
comparado com salmoneloses de origem
alimentar,
observando-se
uma
maior
necessidade de hospitalização nestes casos.
Isto deve-se ao facto de estes indivíduos
poderem desenvolver uma forma mais
invasiva da doença, que se pode traduzir por
bacteriemia, meningite e colite, quando
comparados com outros doentes com
salmonelose não transmitida por répteis
(Mayor, 2014). A maior virulência destas
salmonelas deve-se a diferenças nas
estruturas da superfície bacteriana e na
capacidade de invasão celular (Fierer e
Guiney, 2001).

Embora se encontrem descritos casos de
transmissão de Salmonella de répteis para
humanos, esta via de transmissão não
parecia ser inicialmente muito relevante, tal
como demonstrado por um estudo realizado
entre 2000 e 2007 em Inglaterra, onde
menos de 1% dos isolados de Salmonella
spp. foram transmitidos aos humanos através
de répteis (Alken et al., 2010). No entanto,
este panorama mudou nos últimos anos,
durante os quais se observou um aumento
da popularidade dos répteis como animais de
companhia e, consequentemente, um
aumento do número de casos de
salmonelose transmitida por estes animais.
De acordo com um estudo recente, realizado
também em Inglaterra, cerca de 25% das
crianças com salmonelose com idade inferior
a 5 anos contactou com répteis antes do
aparecimento dos sintomas (Mayor, 2014).
Uma parte significativa da percentagem
referida abrange crianças com idade até 1
ano, provavelmente por levarem com muita
frequência objetos e as mãos à boca.

Um animal portador assintomático não deve
ser sujeito a tratamento com antibióticos com
o objetivo de eliminar o agente. De facto, a
administração indevida e abusiva de
antibióticos pode promover a alteração da
população bacteriana natural do intestino do
animal afetando assim o seu equilíbrio e
aumentar o tempo de excreção do agente
(Meervenne et al., 2009). A administração de
antibióticos a animais clinicamente saudáveis
pode ainda promover a seleção das bactérias
resistentes, prejudicando o sucesso do
tratamento da salmonelose humana, caso
ocorra transmissão.

Dentro da grande variedade de répteis
existentes, as tartarugas são provavelmente

Para prevenir a transmissão de Salmonella
dos répteis para os humanos foi proposta a
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Como evitar a transmissão: medidas
preventivas
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criação de animais sem o agente, que
contudo se revelou não oferecer resultados
satisfatórios (Warwick et al., 2001). Assim, o
primeiro passo para diminuir a probabilidade
da ocorrência de salmonelose transmitida por
répteis consiste em implementar medidas
que
diminuam
a
probabilidade
de
multiplicação bacteriana no réptil. Devem ser
adotadas medidas de higiene, aplicadas
tanto ao espaço que o réptil habita como aos
seus manipuladores. É recomendada a
limpeza periódica do terrário ou aquário com
lixívia diluída e a eliminação dos dejetos e
limpeza do substrato (Mcarthur et al., 2004).
No caso de répteis aquáticos, a colocação de
uma bomba de filtragem concebida para
aquários de répteis e mais potente do que as
bombas de aquariofilia, pode ajudar a manter
a qualidade da água e contribuir para o bemestar do réptil e diminuir a manifestação de
doença.
Recomenda-se
também
a
disponibilização de um recipiente separado
com água, onde o réptil possa ser alimentado
uma vez por dia, de modo a evitar a
presença de alimento não consumido na
água, contribuindo para uma menor
degradação da qualidade da água. Durante a
limpeza deverão sempre ser utilizadas luvas,
e a lavagem do terrário ou aquário não deve
ser efetuada na cozinha ou casa de banho,
sendo aconselhado realizá-la no exterior da
habitação (Figura 4).
Por outro lado, os animais que coabitem com
animais infetados mas que não apresentem
sintomas,
podem
ser
portadores
assintomáticos e continuar a excretar a
bactéria. Estes animais são responsáveis
pela contaminação do ambiente, de outros
animais que partilhem o mesmo terrário, ou
até dos seus proprietários, constituindo
veículos
muito
importantes
para
a
disseminação da doença.
Para prevenir a transmissão zoonótica de
Salmonella, os manipuladores deverão
proceder à lavagem das mãos com sabão
neutro após manipulação do réptil, adotar
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uma estratégia de contenção apropriada e
evitar condições que perturbem o animal
aquando da manipulação, de modo a diminuir
a probabilidade de mordedura ou da
ocorrência de ferimentos (CDC, 2014).

Fig. 4. A limpeza e manutenção do ambiente
de cada réptil deve ser periódica e o
manipulador deve ter em conta medidas
preventivas importantes, tais como, a
realização da limpeza em locais apropriados
para este efeito e o uso de luvas

Conclusões
Embora os répteis sejam frequentemente
portadores de Salmonella e a possibilidade
de transmissão desta bactéria para os
humanos seja uma realidade, este é um
problema que pode ser gerido e controlado.
Assim, recomenda-se que antes da adoção
de um réptil como animal de companhia, os
futuros
proprietários
se
informem
relativamente às condições ideais de
alojamento, métodos de manipulação e
higienização ambiental e necessidades
básicas do animal, não só para evitar a
contaminação dos animais com Salmonella e
desenvolvimento de doença, mas também
para prevenir a transmissão desta bactéria
aos manipuladores e ao ambiente. Esta
informação pode ser obtida nas lojas de
animais ou junto dos médicos veterinários.
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