
SURTO DE SALMONELOSE EM PINTOS (Gailus gailus) PELA 
Salmonella paratyphi C 
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SINoPSE.- Do sangue cardíaco, 6rgáos internos e medula óssea de pintos (Golfos galius) 
de 21 a 30 dias de idade, criados em Itaguaí, Estado do Rio de Taneiro, na Baixada Flu-
minense, em granja na qual aproximadamente 20% dos pintos morreram após permanecerem 
doentes por quatro a sete dias, foi isolada a Salmoneila paratyphi C (6, 7, VI: e: 1, 5), 
o que permitiu atribuir a mortandade a um surto de salmonelose (paratifo). Os sintomas 
apresentados pelas aves doentes e as lesões assinaladas à necropsia corroboram o diagnóstico 
bacteriológico. 

Este é o primeiro registro dessa saImoneIose em aves domésticas no Brasil. 

Termos de indexaça'io: Salmonelose, paratifo, Salmoneila paratyphi C, aves, pintos, Gailus 
galfus. 

INTRODIJÇXO 

Durante uma investigação sobre a peste suína, Uhlen-
huth e Huebener (1909) encontraram uma bactéria a 
que chamaram "Paratyphosus C". Com o nome de "Pa-
ratyphus C-Bacillur" isolou lleimann (1912) um micror-
ganismo encontrado em pacientes com toxinfecção ali-
mentar, que haviam ingerido carne de porco sacrificado 
em emergência. Em 1917, WeiI (1917) relatou o isola-
mento, do homem, na Albânia, do "B, paratypho.sus B 
("Typus Suipestifer-Voldagsen"). No ano seguinte, 
Neukircli (1918) estudou um microrganismo ligado a 
um surto de doença, na Turquia, dando-lhe a designa-
ção de "Bacillus Erzindjan", do "Grupo Glaesser-Vol-
dagsen". Em 1918, Dienes & Wagner (1918) encon-
traram, durante uma investigação num grupo de prisio-
neiros russos, diversas amostras que se demonstraram 
aglutináveis pelo soro Voldagsen; os autores considera-
ram as suas estirpes idênticas aos agentes anteriormen-
te referidos (Uhlenhuth & Iluebener 1909, Weil 1917 
e Neukirch 1918). Em 1919, Mac Adam (1919) isolou 
do sangue, baço, pulmões e vesícula biliar de homens 
doentes o agente a que chamou "a Bacillus of the 
Gaertner-Paratyphoid Group" e, por conveniência, B. 
parajphosvs C. No mesmo ano, Mackie e Bowen 
(1919), examinando sangue, urina, pus de abscesso e 
áreas necróticas do fígado de homem encontraram umà 
bactéria à qual denominaram "para C". Ilirsehfeld 
(1919) deu o nome de "paratyphoid G" a um esquizo-
miceto que obteve mediante semeadura de sangue e 
coração de Ilomo sapiens, e Kennedy (1919) chamou 
"Inagglutinable Paratyphoid Bacilli (1' Paratyphoid C)" 
ao agente que isolou de hemocultura, também do ho-
mem, na fndia. Fazendo a diferenciação do "13. para-
typhosur B" em vários tipos, Schütze (1920) registrou 
com o nome de "Tipo llirschfeld" estirpes isoladas de 
homem, de quatro diferentes origens, consignando entre 
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elas o "Paratjphoid C" de Hirschfeld. No mesmo ano, 
Dudgeon e Urquhart (1920) assinalaram dois casos fa-
tais de infecção em seres humanos, ocasionados pelo 
"13. paratyphostas. C" que foi obtido por hemocultura de 
um dos pacientes. Ainda em 1920, Carrow (1920) en-
controu cj "Faratphoid C" em um caso de infecção en-
térica, tendo isolado a bactéria, mediante hemocultura. 
Toenbroeck (1920) estudou, comparativamente, amos-
tras intituladas "Para C" e ditas representantes do "hog-
cholera bacilli" e concluiu que devem ser consideradas 
como integrantes do mesmo grupo. Andrews e Neave 
(1921) encontraram o "13. paratyphosus C" em casos 
de infecção no homem. Em 1925, Jordan (1925) estu-
dou o "B. paratyphosus C2" isolado de porco doméstico. 
No mesmo ano, Savage e White (1925) incluíram o "B. 
paratjphosus C" entre os integrantes de um "tipo" 
que denominaram "Suipestifer or }iogcholera type". 
Weigmann (1925) reservou ao microrganismo em apre-
ço o nome de "Paratyphosus C," e Iwaschenzoff (1926) 
chamou-lhe "Paratyphus Ni". White (1928) publicou 
resultados de suas novas investigações concernentes às 
relações entre as estirpes conhecidas como "Suipestifer" 
o ditas denominadas "Paratyphoid C"; nesse trabalho 
examinou amostras procedentes do homem e de animais. 
Em 1927, Weldin (1927) estudou o grupo "colonti,-
phoid" e formas afins, propondo a nomenclatura Salmo-
acua hirschfeldii (ou Bacterium hirsclifeldii) para subs-
tituir o epíteto "Parat,rphosur C". A bactéria em foco 
foi considerada responsável por uma epidemia entre ope-
rârios javaneses, segundo Bosch (1927). Vhite (1929) 
denominou o microrganismo em tela de "Eastern type" 
e considerou-o integrante de um grupo que chamou 
"Suipestifer-llirschfeld". Giglioli (1929-1980) isolou o 
B. paratyplwsus C (Ilirschfeld) de sangue, urina, pus, 
baço, fígado, vesícula biliar, pâncreas e rim de Homo 
sapiens. Em 1931, Pampana (1931) assinalou infecção 
pelo "Paratyphoid C", obtido por bomocultura em ho-
mem. Kauffmann (1931) referiu-se à salmonella em 
apreço com a denominação de "tipo Oriente" do "grupo 
Paratyphus C". Em 1932, Hoogue (1932) e Mattlet 
(1932) descreveram casos de febre paratifóide no Congo 
Belga, tendo sido o "Ilirschfeld bacillus" incriminado 
como o agente causal. A Salmonella Sub-Committee 
(1934) ao considerar o gênero "Salmonella" Lignieres, 
1900, aceitou o binômio "Salmoneila paratyphi C" (An- 
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clrews & Neave) comb. nov, para o procariota em tela, 
atribuindo-lhe a estrutura antigênica: VI, VII: c: 1, 4, 5. 

Bergey et ai. (1934) registraram a salmonela em foco, 
na tribo Bactcricae (família Bacteriaceae), com o no-
me de S. hirschfeidii, associando-a a casos de febre en-
térica no homem. Hormaeche e Feluffo (1936) encon-
traram-na em Ilomo sapien.s, ocasionando febre Lifóide 
e infecção extra-intestinal. Topley e Wilson (1938), 
fazendo considerações a respeito do gênero Bacterlum, 
apresentaram o Bact. paratpphosun-s C, com os antígenos 
VI, VII: e: 1, 4, 5, associando-o a casos de febre en-
térica, muitas vezes acompanhada de lesões sépticas, 
no homem. Em 1938, Rouchdi (1938), confirmando tra-
balhos anteriores, comprovou a existência do antigênio 
Vi em estirpes do "Bacifle Paratjphiqve C". A Subeo-
missão de Nomenclatura para o gênero Satmondlla 
(Third Intern. Congr. Microbiol. 1939) acolheu a S. 
paratyphi C no "grupo C" do esquema de White e 
Kauffmann, com a seguinte constituição antigênica: VI, 
VII (Vi): e: 1, 5. Bergey et ai. (1939) incluiram a 
Salmonella hirschfeldii na tribo Salmonelleae (família 
Enterobacteriaceae), atribuindo-lhe a seguinte consti-
tuição: VI1, VI2, VII: e: 1, 4, 5, considerando-a causa-
dora de febre entérica em homem. Bornstein et ai. 
(1941) encontraram a Saimonelia paratyphi C, estirpe 
portadora de Vi, em caso de doença em forno sapiens. 
Hohn (1944) informou que a S. paratyphi C (Orient) 
é um microrganismo que se transfere de homem a ho-
mem, endêmico na Rússia e ocidente da Ásia, enquanto 
a S. choierae-suis var. kunzendorf é encontrada na Eu-
ropa e ocorre primariamente em porcos, podendo trans-
ferir-se a seres humanos. Rossi (1945) assinalou a ocor-
rência de toxinfecção alimentar causada por carne de 
porco, contaminada pela S. parayphi C. Com  a deno-
minação de "para C, Group-untyped" Cordon e Buxton 
(1946) se referem ao agente de uma infecção por eles 
assinalada em pintos e patinhos. Em 1946, Seligmann 
ei ai. (1946) isolaram a S. paratyphi C de um caso de 
septicemia em forno sapiens. No mesmo ano surgiu o 
esquema para diagnóstico antigênico das saImone1as 
(Kauffmann 1947) no qual a S. paratyphi C é enqua-
drada no grupo C, com a seguinte fórmula: VI, VII, 
Vi: e: 1, 5. Wilson e Miles (1947) acentuaram que, 
na literatura mais antiga, a S. paratyphi C era constan-
temente referida como "bacilo de Hirschfeld" ou "tipo 
europeu-leste da S. paratyphi C', distinta da S. chole-
rae-suis var. kunzendorf, freqüentemente citada como 
"tipo europeu-oeste da S. paratyphi C". 

Outros aspectos da infecção pela S. parat9phi C são 
apresentados, de modo sintético, nas referências que se-
guem: 

Hammarstrlm e Wallmark (1947): infecçãõ em homem; Bar-
nes (1947) Homo sapiens; Felsene1d (1947) assinalou a fre-
qüência do "tipo" na Ásia e na Austrália; Breed et ai. (1948) 
abrigaram entre as salmonelas a S. hirsch/eldii, isolada do ho-
mem em casos de febre entérica, com a seguinte constituição 
antigênica: Vi. VII [Vi]: o; 1, 5; Edwards ei aL (1948); 
ferida infectada elo homem; Aoki (1910) infecção em Homo 
sapiens; Saphra (1910): casos fatais de salmosielose em seres 
humanos; Kirk (1951-1952): lagartos; Atldnson et ai. (1052): 
porca e rato; Saphra e Marquez (1952): pus de abscessos, 
osteomielite e casos de artrite em homem; Varela e Olarte 
(1952): fezes de crianças; Trüb e Schneider (1952): casos de 
toxinfecçio alimentar em Homo sapiens; Zimmerman ei ai. 
(1952): sangue, urina, fezes, pulmão, abscesso pulmonar e 
baço de Honso sapiens; Atkinson ri ai. (1953): gastrenterite em 
três crianças e um adulto, sem história clínica; Bynoe ei ai. 
(1953): homem; Seeliger (1953): infecção em forno se plena; 
Kirsche et ai. (1954); hemocultura em homem; Bssnefi et ai. 
(1955): humo sapien.s; Varela ei ai. (1955): baço de Ratina 
norvegicus; Breed ei ai. (1957): febre entérica em homem (re-
gistram a S. hirschfeldii Weldin, 1927 no grupo C, do esquema 
Wbite-Kauffmann, atribuindo-lhe a seguinte constituição: 6, 7, 

Vi: e: 1, 5); Chambon e Ba-Luong (1957): porc. doméstico 
aparentemente sadio, carne de porco, carne bovina, sangue, 
osso, pleura, urna e fezes de homem; os autores encoatratam, 
ainda, aglutininas 'O" em soros decaprinos com titulo a 
1:100 para satigãnio preparado com a S. parotyphi C; Darrasse 
ri ai. (1957); síndrome tifóide em homem com isolamento por 
hemocultura; Bonnefoi ei ai. (1958); Humo sapiens; Maroja 
ei ai. (1959): salmonelose em homem; Le Minor ei ai. (1981): 
infecção em Homo sapfens; Agarval (1062): quadro febril em 
homem, culturas obtidas do sangue; Gsiinee ei ai. (1967): 110-
mo se pires; Le Missor ei ai. (1067): osteite, abscesso, sangue e 
fezes de homem; Vigier e Chamoieau (1987): Humo .sapiens; 
Bugeac ei ai. (1060): parco doméstico; Garcis ei ai. (1973): 
fezes bov;nas; Miklic (1974): forno sapiens. 

O presente artigo tem por objetivo o registro de casos 
fatais de paratifo em Galluã goflus (pintos), uma vez 
que, até onde pudemos investigar, não há registro ante-
rior dessa salmonelose em aves domésticas no País. 

MATERIAL E MáTODOS 

As aves (pintos) que tivemos para este estudo foram 
enviadas pelo proprietário de uma granja situada na 
Baixada Fluminense, município de Itaguaí, RJ, ao ex-
Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Centro-Sul 
(IPEACS), para fins de diagnóstico. A anamnese con-
seguida do proprietário não foi minuciosa mas indicou 
diarréia, anorexia e apatia, com duração de quatro dias 
a uma semana, seguidas de morte; a percentagem de 
pintos atingidos foi aproximadamente de 20%. Foram 
necropsiados 12 pintos de 21 a 30 dias de idade, em 
três semanas consecutivas. Em todos foram encontradas 
lesões septicêmicas generalizadas, notando-se hemorra-
gias punctiformes na região subepicárdica, pulmões e fí-
gado e verdadeiras sufusões, principalmente visíveis nos 
intestinos. O aumento do tamanho do baço era percep-
tível na maioria dos casos. Focos necróticos forani nota-
dos no figado, baço e moela. 

O exame bacteriológico foi realizado com material de 
seis pintos, dois de cada grupo de quatro aves necrop-
siadas semanalmente, mediante processo rotineiro, se-
meando-se, separadamente, sangue cardíaco, "pooi" de 
fígado e baço e triturado de medula óssea. Foi utilizado 
como meio de enriquecimento, o caldo tetrationato de 
Mueilei (1023), mod. de Kauffmann (1935), e como 
seletivo, o ágar-verde brilhante, segundo Kristensen et 
ai. (1925), mod. Kauffmann (1935, 1966), As semea-
duras diretas com três diferentes inocula no meio sele-
tivo originaram crescimento de colônias, coro caracte-
rísticas compatíveis com as do gênero Saimoneila. A 
vegetação no meio de erulqueciniento, passada no sele-
tivo acima referido (conteúdo de uma alça esgotada na 
superfície), mostrou colónias semelhantes às que surgiam 
das semeaduras diretas. 

No sentido de aperfeiçoar o isolamento e confirmar 
o aspecto do crescimento, foram preparadas suspensões, 
em água fisiológica, com colônias das três séries de pla-
cas, ou seja, do sangue cardíaco, do "pooi" de órgãos 
e da medula óssea, e plantadas no mesmo meio seletivo, 
utilizando uma placa para cada suspensão. Houve cres-
cimento de colônias róseas não fermentadoras dos açú-
cares do meio, do mesmo aspecto das que apareceram 
nas primeiras placas, permitindo, ainda, pensar-se no 
crescimento de salmonelas. A partir destas colônias, três 
culturas, representantes dos inocula originais, foram obti-
das em ágar simples e estudadas, separada e paralela-
mente. A semeadura delas em "Bacto-Kligler Iran 
Agar", no "Bacto-Motility Test Medium", a bacterios-
copia de lâminas coradas pelo Cram (mod. IIuker) e 
as provas bioquímicas rotineiras, inclusive as fermenta-
tivas (Kauffmann 1941, 1951, 1954, 1960, Calton et 

resq. agrupec. braa., Sér. Vei. 11:95-99. 1976 



SURTO DE SALMONELOSE EM PINTOS PELA $almonella ptsmtphi C 
	

97 

ai. 1950, Edwards & Ewing 1951, 1955, 1962) falaram 
a favor de uma Enterobacteriaceae do gênero Salmo-
neila. Para confirmação, foram preparadas três suspensões 
vivas em água fisiológica e feitas as tentativas para, 
segundo a rotina, reconhecer a possível salmonela com 
auxílio de um soro somático polivalente. A mistura an-
tígeno + anticorpo, nas proporções e técnica adequadas, 
não revelou aglutinação satisfatória dentro de dois mi-
nutos. A repetição da prova por tempo mais prolongado 
também não foi convincente. Como geralmente se pro-
cede nesses casos, utilizou-se então um soro Vi 5, ten-
do-se verificado aglutinação rápida e inconfundível, 
dentro de um minuto. Positivado, assim, que as cultu-
ras em apreço eram portadoras do antígeno Vi, neutra-
lizou-se sua interferência negativa relativamente ao soro 
"O", mediante aquecimento em banho-maria fervente, 
durante quinze minutos, de suspensões das culturas em 
água fisiológica. Esta providência removeu o antígeno 
superficial, permitindo pronta aglutinação das três cul-
turas em presença do soro polivalente 5. 

Admitido que se tratava de amostras do género Sal-
moneila, empregou-se, para determinação do grupo (C1), 
soro 6, 7 e o fator 7. A tentativa de determinação dos 
antígenos flagelares foi facilitada pela presença do anti-
geno Vi, anteriormente referida. Preparadas as amos-
tras, através de duas passagens sucessivas em meio semi-
sólido (Craigie 1931), foram elas plantadas em caldo 

tples e as culturas obtidas transformadas em antígenos 
gelares, os quais foram postos a reagir coro os fato-

res C e 5, separadamçnte, em banho-maria a 50°C. Após 
quinze minutos observava-se aglutinação nítida nos tu-
bos que continham o fator C; os demais tubos só reve-
laram flocos bem perceptíveis ao fim de uma hora. 
Considerados esses fatos e as relações sorológicas entre 
a Salmoneila paratyphi C, S. cholerae-suis, S. cholerae-
suis kunzendarf, S. decatur e S. t!,phl-suir, foram 
realizadas as provas bioquímicas complementares reco-
mendadas por Edwards e Ewing (1962), tendo-se cons-
tatado que a maior probabilidade estava a favor da pri-
meira das cinco salmonelas mencionadas. 

RESULTADOS 
O estudo das características morfológicas e tintoriais, 

da motilidade e das propriedades culturais, bioquímicas 
e sorológicas (somáticas e flagelares) das três culturas 
do gênero Salinonella, isoladas de Gailus gailus (pintos) 
vitimados por doença com síndrome diarréica e carácter 
septicêmico, levou-nos a concluir que se trata da Sal-
monda pararyp1í C (6, 7, Vi: e: 1, 5), de acordo com 
o clássico esquema de White e Kauffmann. 

DISCUSSXO E CONCLUSÕES 

Este artigo tem a finalidade de registrar casos de sal-
monelose fatal em pintos (Gailus galius) ocasionados 
pela Salmonella paratyphi G (6, 7, Vi: e: 1, 5). O 
interesse ria presente comunicação, está no fato de não 
nos ter sido possível encontrar, na literatura indígena 
especializada, trabalhos que comprovem a ocorrência 
dessa salmonelose em aves domésticas criadas no Estado 
do Rio de Janeiro ou em outra unidade da Federação. 

Ao serem identificadas as culturas, pensou-se imedia-
tamente na investigação da fonte infecciosa para melhor 

Este soro procedia do New York Salmonelia Center, Beth 
Itrael Hospital, New-York, U.S.A. 

Soro elaborado na Escola de Veterintsria da Universidade 
Fedetal Rurni do Rio da )aneiro, Brasil, com culturas e métodos 
de Edwards & Ewing 1962.  

esclarecimento da ocorrência, uma vez que se trata ele 
salmonela de reconhecida ação patogênica também para 
o homem; todavia, apesar do inquérito epidemiológico 
levado a efeito junto ao proprietário da granja e seus 
auxiliares, nada de mais positivo pôde ser realizado, 
pois as indagações sobre água, alimentos, convivência 
com Outros animais, atuaç5o de tratadores e presença de 
pessoas estranhas, como possíveis fontes de infecção, 
suscitavam respostas imediatas, porém, pouco elucidati-
vas não permitindo, destarte, alcançar conclusão de 
cunho científico. De qualquer forma, porém, a sintoma-
tologia da infecção e as lesões assinaladas à necropsia 
põem em evidência a ação deletéria e a importância da 
salmonela em apreço, relativamente aos casos de infec-
ção e morte relatados no presente trabalho. 
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An outbreak of srimonellosis (paratyphoid) in Gallu$ gallua (chicks), is reported. 
The etiological agent was found to be Salmoneila paratitphi C (0, 7, Vi: c: 1, .5), This 
Salmoneila type was isolated from the heart blood, internal organs and bone marrow of 
six chicks, that were weeks to one month old. They were raised aI a ranch located in 
Itagual, State of Rio de Janeiro, Brazil, in the "Baixada Fluminense". The main infection 
symptoms were diarrhea, Ioss of appetite, and listlessness. Post mortem examination revealed 
generalized septicemic lesions, punctate hemorrhages on lhe sub-epicardic region, lungs and 
liver, and true hemorrhagie suffusions especially in the intestines. Some small necrotic 
areas could be seen in the liver, spleen and gizzard wali Every bird examined showed a 
congested and enlarged spleen. From the onset to death, lhe disease lasted from four to 
seven days and lhe death rata was about 20%. 

It is the first time this disease is registered in rJomesticated birds in Brazil. 
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