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1.1 – PERSPECTIVA ACTUAL 

A campilobacteriose é uma descrição colectiva de doenças infecciosas causadas por 

membros do género Campylobacter35, sendo que a forma de campilobacteriose de maior 

importância em saúde pública, é a gastroenterite devida Campylobacter jejuni7,23,36
 e 

eventualmente Campylobacter coli36,46,48. 

Actualmente, Campylobacter spp. está entre as causas mais comuns de diarreia 

bacteriana no Homem, em países industrializados e em desenvolvimento, estando a sua 

incidência a aumentar, mesmo em países com sistemas de saúde adequados154,193. Apesar de 

só a partir de 1970 ter sido identificado como agente patogénico para o Homem51,113, 

provavelmente estará implicado como agente de infecção, desde há séculos. 

 Estamos perante uma infecção zoonótica, da qual os animais selvagens e domésticos 

são os principais reservatórios desta bactéria, assumindo as aves domésticas um papel 

primordial na transmissão da infecção ao Homem103,113.  

O carácter emergente da campilobacteriose tem vindo a assumir uma importância 

crescente, principalmente pelo aumento substancial da resistência de Campylobacter spp. 

isolado no Homem e nos animais, às fluoroquinolonas51,61,192. Estes antibióticos constituem a 

base do tratamento empírico das gastroenterites bacterianas53,192.  

A taxa de resistência de Campylobacter spp. às fluoroquinolonas é aparentemente 

mais alta nos países em desenvolvimento, nos quais o uso de antimicrobianos no Homem e 

nos animais é utilizado, muitas vezes, sem restrições8. A ausência nestes países, de programas 

de vigilância epidemiológica torna os dados obtidos pouco conclusivos.  

Campylobacter jejuni é de longe a espécie mais frequentemente isolada no Homem, 

sendo uma importante causa de morbilidade, tanto em países industrializados como em 

desenvolvimento23. Neste contexto, a resistência de Campylobacter às fluoroquinolonas é 
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hoje considerado um problema grave de saúde pública, com impacto acentuado na 

morbilidade e consequentemente na economia23,51. 

Em Portugal, esta é uma área pouco explorada e o que se sabe é através da vigilância 

epidemiológica efectuada noutros países, cujos cidadãos nos visitam, aqui se infectam e cuja 

infecção é diagnosticada e tratada no seu país de origem73.  

Assim, num artigo publicado pelo Campylobacter Sentinel Surveillance Scheme 

Collaborators é divulgado que alguns destinos turísticos representam um risco elevado de 

aquisição de Campylobacter resistente às fluoroquinolonas, designadamente Espanha, 

Portugal e Chipre9. Tal também é referido por Rautelin et al.137 num estudo efectuado em 

turistas finlandeses que visitaram Portugal em 1999. 

A taxa de infecção por 100 000 habitantes relativas ao ano 2004, reportadas pela 

Enter-net, uma rede de vigilância internacional10 com objectivos no âmbito da saúde pública, 

permitiu observar que alguns países europeus apresentavam incidências superiores no 

isolamento de Campylobacter comparativamente à Salmonella. É o caso da Inglaterra e País 

de Gales com incidências para Salmonella e Campylobacter de respectivamente 25,97% e 

83,94% ou da Finlândia com incidências de 43,58% e 83,94% para as mesmas estirpes10. 

 

1.2 - RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

O primeiro reconhecimento da existência de campilobacteriose surge nos animais na 

primeira metade do século XX, especialmente bovinos e ovinos, nos quais Campylobacter era 

responsável por infertilidade e abortos7. As infecções foram atribuídas a uma bactéria, 

inicialmente designada, devido ao seu aspecto espiralado, por ‘vibrio fetus’´ (hoje conhecida 

como Campylobacter fetus)7, sendo há mais de 40 anos identificada em veterinária como 

agente de doença infecciosa23. Trata-se assim de um agente patogénico bem conhecido dos 
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veterinários, sendo aliás a colaboração entre médicos e veterinários que permitiu a partir de 

1970, a identificação de Campylobacter como agente responsável por gastroenterite no 

Homem23.  

Nas primeiras décadas do século XX surgiram algumas evidências da doença, sendo a 

primeira estirpe isolada no Homem por Vinzent et al.181,  em 1947. Na década de setenta, 

houve um crescente interesse nesta bactéria devido ao desenvolvimento de técnicas de 

isolamento apropriadas, tendo Dekeyser e Butzler publicado em 1973 uma técnica de filtração 

que permitiu isolá-la em coproculturas. Também em 1973, a bactéria é reclassificada sendo 

proposto por Veron e Chatelain o novo género Campylobacter180. 

 O desenvolvimento por Skirrow de um meio de cultura para o isolamento de 

Campylobacter nas fezes humanas em 1977 permitiu confirmar o papel patogénico desta 

bactéria em vários estudos epidemiológicos, levando assim ao reconhecimento da sua 

importância como agente patogénico na gastroenterite humana154, embora só no decorrer da 

década de 1980 fosse finalmente reconhecido como a causa ou umas das causas mais 

frequentes de gastroenterite bacteriana no Homem7,23.  

 Desta forma, as raras ocorrências verificadas durante décadas, de Campylobacter 

como agente de gastroenterite humana, devem-se provavelmente à ausência de técnicas 

cultura selectivas para o isolamento desta bactéria nas fezes, sendo também pelo mesmo facto, 

que os primeiros isolamentos de Campylobacter spp. ocorreram no sangue e noutros locais 

normalmente estéreis23,36. De acordo com Crushell et al., o género Campylobacter é 

provavelmente único entre os agentes patogénicos entéricos, pois passou quase um século 

desde os primeiros relatos da bactéria e o desenvolvimento de técnicas de rotina, apropriadas 

para o seu isolamento36.  
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1.3 – CARACTERÍSTICAS DO MICRORGANISMO  

As bactérias do género Campylobacter pertencem à família Campylobacteriaceae 

(inclui Campylobacter e Arcobacter)36, na qual foram identificados dezoito espécies, seis 

subespécies, sendo que algumas espécies são patogénicas para o Homem e para os animais81. 

Campylobacter jejuni e Campylobacter coli são as espécies com maior impacto clínico no 

Homem113,131, embora outras como C. upsaliensis, C. lari, C. fetus subsp. fetus, C. jejuni 

subsp. doylei, C. concisus tenham sido isolados em doentes infectados23.  

A palavra Campylobacter deriva do grego campy 

(curvo) e bacter (bacilo)131 e tal como o seu 

nome sugere, estamos perante pequenos bacilos, 

curvos ou em espiral, em forma de "vírgula", de 

"s" ou de "asa de gaivotas" (figura 1). São 

bactérias gram negativo, oxidase positivas, não 

formadores de esporos e móveis através flagelo 

unipolar ou bipolar92,186.  

Estamos perante bactérias fastidiosas, exigindo algumas condições específicas para o 

seu crescimento, designadamente em nutrientes, temperatura, atmosfera e tempo de 

incubação. Assim o seu crescimento é lento, sendo habitualmente necessárias 48 a 72 horas 

para obter culturas positivas em amostras de fezes, podendo o seu isolamento em amostras de 

sangue ser ainda mais longo7. Apresentam um metabolismo respiratório e não utilizam os 

hidratos de carbono como fonte de energia, nem por via oxidativa, nem fermentativa, obtendo 

energia por desaminação e oxidação de alguns aminoácidos, como o ácido glutâmico e o 

ácido aspártico e por oxidação de ácidos orgânicos intermediários do ciclo do ácido 

tricarboxílico129,179. 

 
FIGURA 1 - Campylobacter spp. (imagem dispo- 
nível em http:// www.hef.ac.uk/mbb/staff/-kelly) 
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Campylobacter é um microrganismo microaerofílico, requerendo um ambiente com 

baixa concentração de oxigénio e concentração elevada de dióxido de carbono (5% de 

oxigénio, 10% de dióxido de carbono e 85% de azoto), não crescendo em aerofilia8,36.  

Trata-se de bactérias que revelam alguma susceptibilidade ambiental, sendo sensíveis 

ao frio (não crescem a temperaturas inferiores a 30.ºC), à secagem, a pH baixos (<5,0) bem 

como ao hipoclorito de sódio8. 

Em laboratório, crescem a temperaturas de 37ºC, mas nalgumas espécies, 

designadamente C. jejuni e C.coli, alguns autores, recomendam temperaturas de 42ºC para o 

seu desenvolvimento7,70,79,90,134. Engberg refere o melhor desenvolvimento de C. upsaliensis a 

esta temperatura, contudo sabe-se que a 42ºC é inibido o crescimento de outras espécies de 

Campylobacter não termofílicas, designadamente C. fetus50
.O mesmo autor refere que a 

maioria das espécies cresce bem a 37ºC havendo no entanto alguns estudos com resultados 

controversos50
.  

 

 

1.4 – PATOGENICIDADE     

Há muitos factores ainda não compreendidos no que concerne aos mecanismos de 

virulência pelos quais Campylobacter spp. causa doença, contribuindo para tal, de acordo 

com  Crushell et al.,as dificuldades na manipulação genética da bactéria, a variabilidade na 

virulência entre estirpes e a falta de um modelo animal eficaz36. No ano 2000, Parkhill et al. 

em 2000 descreveram a sequência completa do genoma do C. jejuni NCTC11168, sendo de 

realçar, segundo os autores, o achado de regiões hipervariáveis que poderão ser importantes 

na sobrevida da bactéria ao promoverem a correlação entre o genótipo e os factores de 

virulência de C. jejuni126.  
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A colonização e adesão da bactéria às células epiteliais do intestino do hospedeiro, vai 

perturbar a normal função de absorção intestinal, quer directamente pela invasão celular e/ou 

produção de toxinas, quer indirectamente pela resposta inflamatória do hospedeiro36,90,92,191, 

sendo necessário, de acordo com Black et al. a ingestão de apenas 800 microrganismos para 

que a infecção ocorra16. Vários factores de virulência, foram propostos na patogénese de 

Campylobacter jejuni, a espécie mais bem estudada, designadamente, entre outros, a presença 

de flagelos68 e a secreção de proteínas91 sendo que, in vitro, a sua capacidade para adesão e 

invasão das células epiteliais do intestino, bem como produção de citotoxinas191, 

designadamente Cytolethal distending toxin (CDT), tem sido consistentemente reportada36.  

Flagelos. Os flagelos são o mais bem caracterizado factor virulento da bactéria90, 

tendo sido identificados no genoma da bactéria, os genes flaA e flaB que os codificam. 

Promovem a motilidade, contribuindo não só para a colonização do aparelho gastrointestinal 

mas para a adesão e invasão das células do hospedeiro186, verificando-se que microrganismos 

aflagelados mostram reduzida internalização nas mesmas16,68.  

Adesão. Ketley et al.90 referem que os potenciais factores de virulência de C. jejuni, 

incluem proteínas que facilitam a adesão185 e entrada da bactéria nas células epiteliais90. 

Foram identificadas uma série de moléculas, como a adesina cadF (fibronectin-binding 

protein), cujo papel na virulência de Campylobacter não está completamente clarificado mas 

Crushell et al. baseando-se nos factos disponíveis consideram que a aderência de C. jejuni às 

células do hospedeiro seja um processo múltiplo que envolverá interacções entre receptores e 

adesinas específicas e não específicas36.  

Invasão. Wooldridge et al. documentaram a invasão desta bactéria, através da 

visualização de Campylobacter dentro de algumas células epiteliais retiradas do cólon de 

humanos e macacos infectados191.  
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Produção de toxinas. Foram identificados genes responsáveis pela produção da 

CDT126, a única toxina bem caracterizada, cujo papel embora não seja claro, in vivo, provoca 

in vivo a distensão e provavelmente morte celular (apoptose).  

Secreção proteínas. Konkel evidenciou, in vitro, que as proteínas secretadas por C. 

jejuni são sintetizadas durante a interacção com as células epiteliais do hospedeiro91. Após a 

invasão, C. jejuni parece ficar largamente confinado no interior de vacúolos embora algumas 

bactérias tenham sido detectadas no citoplasma16,39.  

Resposta do hospedeiro. A apresentação clínica de lesão epitelial e inflamação é 

consistente com invasão celular e/ou produção de citotoxina191 embora o mecanismo pelo 

qual esta bactéria causa diarreia não esteja completamente esclarecido. A gastroenterite 

provocada por C. jejuni envolve a activação da resposta imune local36 sabendo-se que há uma 

interacção directa desta bactéria com as células do hospedeiro bem como o papel da 

Cytolethal Distending Proteins (CDT) na indução da Interleucina 8 (IL-8) uma citoquina pró 

inflamatória78, a qual recrutará células fagocitárias. Day et al39, referem que C.jejuni pode 

sobreviver intracelularmente (fagócitos e células epiteliais), o que poderá promover a sua 

evasão ao sistema imune do hospedeiro. 

 

1.5 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

1.5.1 – Manifestações gastrointestinais 

Gastroenterite. No Homem, C. jejuni surge-nos como um agente patogénico 

responsável sobretudo por gastroenterites e por vezes, invasão sistémica. O período de 

incubação da doença é curto, cerca de dois a cinco dias embora possa demorar mais tempo, 

até 10 dias23,46 e a grande maioria das pessoas infectadas apresenta diarreia profusa que pode 
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ser acompanhada de sangue, bem como cefaleias, febre e dores abdominais, das quais 

recupera em alguns dias, sem qualquer tratamento específico7,53,113.  

A excreção do microrganismo estende-se pelos menos até 16 dias36,186, sendo que os 

recém-nascidos excretam a bactéria durante mais tempo que crianças mais velhas164. 

Wassenaar et al. referem que em 20% das situações, após alguns dias de remissão espontânea 

pode ocorrer uma recidiva da infecção o que poderá indicar uma resposta imune incompleta 

do hospedeiro186.  

A apresentação clínica desta gastroenterite difere bastante entre países em 

desenvolvimento e os industrializados7,36. Nos países em desenvolvimento a infecção é 

hiperendémica em crianças pequenas, especialmente com idade inferior a dois anos, sendo 

habitualmente assintomática ou não inflamatória7,164191. Pelo contrário, nos países 

industrializados os quadros assintomáticos são pouco comuns, observando-se habitualmente 

um quadro de gastroenterite aguda, com carácter autolimitado7,36.  

As manifestações clínicas da infecção estão dependentes de factores como a virulência 

da bactéria bem como da resposta do hospedeiro, sabendo-se que esta está largamente 

determinada pela imunidade adquirida após exposições prévias36. Assim, nos países 

subdesenvolvidos as crianças e adultos estão constantemente expostos aos antigénios de 

Campylobacter
35, sendo que infecções recorrentes levam a uma imunidade progressiva a qual 

condiciona sintomas mais atenuados a cada nova infecção164. Num estudo realizado por 

Miller et al. na Escócia, os autores verificaram que os serotipos mais comuns desta bactéria 

diminuíam com a idade do hospedeiro o que suportaria a hipótese de que a imunoprotecção 

aumenta com a idade110. 
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Complicações gastrointestinais. Podem ocorrer como resultado da propagação 

directa da infecção do tracto gastrointestinal aos órgãos anexos, designadamente colecistite, 

pancreatite, peritonite e hemorragia gastrointestinal massiva7. Alguns doentes, especialmente 

adolescentes ou adultos jovens podem desenvolver peritonite pós apendicite23,36. 

Complicações como colecistite, pancreatite e peritonite ocorrem raramente36. Nestas 

situações, bem como nas gastroenterites de evolução longa e severa, a antibioterapia torna-se 

necessária1,23.  

 

1.5.2 – Manifestações extra intestinais 

Manifestações extra intestinais de infecção por Campylobacter são extremamente 

raras e incluem meningite, endocardite, artrite séptica, osteomielite e sépsis neonatal7. Nestas 

situações a antibioterapia torna-se necessária. A bacteriémia foi detectada em menos de 1% de 

doentes com gastroenterite e ocorre mais frequentemente em doentes imunocomprometidos 

ou em idades extremas (muito jovens ou muito velhos)7,36. 

 

1.5.3 – Doentes imunocomprometidos 

As manifestações extra intestinais, das quais a bacteriémia é a mais comum, bem 

como diarreia severa e prolongada, são observadas mais frequentemente em doentes 

imunocomprometidos, nomeadamente em doentes infectados com o vírus da 

imunodeficiência adquirida (VIH)133,166.  

Em doentes com imunodeficiências podem passar anos até à erradicação desta 

bactéria12, indicando que a resposta humoral é importante no combate a estas infecções36. A 

imunodeficiência comum variável (IDCV) é a imunodeficiência primária mais comum depois 

da deficiência de IgA102. De acordo com Webster188 a gastroenterite por Campylobacter 
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ocorre mais frequentemente em doentes com IDCV comparativamente a indivíduos saudáveis 

e tende a ser mais resistente à terapêutica. 

Segundo Sorvillo et al. a incidência de campilobacteriose na população VIH poderá 

ser superior em 39 vezes à da população imunocompetente157. A resistência antimicrobiana, 

segundo alguns autores, prolonga a doença, podendo comprometer o seu tratamento8,53,120. A 

incidência de VIH é mais elevada nos países subdesenvolvidos do que nos países 

industrializados e Adetunji3 sugere que tal possa contribuir substancialmente para a morte de 

crianças com idade inferior a cinco anos sobretudo em contextos epidémicos. No entanto, 

existem opiniões discordantes que consideram os dados existentes pouco conclusivos devido 

à escassez de estudos em indivíduos imunocompetentes192.  

 

1.6.4 – Complicações pós infecciosas  

Incluem Artrite, Sindroma Reiter e Sindroma Guillain-Barré sendo esta uma das mais 

sérias complicações associadas à campilobacteriose15. Black et al.16 referem que a incidência 

média anual de SGB, nos países desenvolvidos, é de cerca 1,3 casos por 100000 habitantes. 

Estima-se que a gastroenterite por Campylobacter preceda cerca de 30% dos casos de 

SGB, no entanto, o risco de este se desenvolver, após o início da gastroenterite, é de acordo 

com Tam et al.161, relativamente pequeno, com uma incidência <2/10000 nos dois meses 

seguintes à gastroenterite. 

Trata-se de uma doença desmielinizante do sistema nervoso periférico, de mediação 

imune35 em que os lipopolissacáridos de certas estirpes de Campylobacter mimetizam os 

gangliosídeos da membrana neuronal114. Este sindroma representa a primeira causa de 

paralisia aguda nos países industrializados152 com uma incidência estimada de 1,5/100000 e 

caracteriza-se por uma paralisia flácida aguda35.  
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Apesar dos casos de SGB associados a campilobacteriose prévia, terem habitualmente 

manifestações clínicas mais severas7,23, o contrário não se verifica. Assim, infecções severas 

por Campylobacter, não estão associadas a um risco aumentado de desenvolvimento deste 

sindroma7. 

 

1.5.5 – Mortalidade 

A mortalidade é usualmente rara, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

estima-se que a mortalidade associada a Campylobacter, trinta dias pós infecção, possa ser tão 

alta como quatro mortes por mil infecções, podendo estes dados estar ainda a subestimar as 

mortes que podem ocorrer um ano ou mais pós infecção aguda193. Segundo Mead et al.107, os 

casos fatais nos Estados Unidos, no universo da mortalidade associada às gastroenterites, 

poderão ser estimados em 5,5%. O risco de mortalidade está associado aos extremos de idade 

e aos doentes com patologias subjacentes36. 

 

1.5.6 – Tratamento  

Na grande maioria das gastroenterites em que Campylobacter spp. é o agente 

responsável, a doença é autolimitada, consistindo o tratamento essencialmente na reposição 

hidroelectrolítica. Desta forma, a terapêutica antimicrobiana é na maioria dos casos 

desnecessária36. Apesar dos sintomas de gastroenterite regredirem habitualmente no período 

de uma semana, Butzler23 refere que na ausência de terapêutica antimicrobiana, as fezes 

permanecerão positivas entre duas a sete semanas após o início da doença23,113. Ternhag et 

al.
168 sugerem que o tratamento antimicrobiano só será eficaz se administrado no início da 

doença, encurtando a sua duração bem como a eliminação da bactéria nas fezes. Apesar disso, 

os mesmos autores alertam para o facto de, na maioria dos casos, a campilobacteriose ser 
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autolimitada, e o uso indevido dos antimicrobianos poder promover o risco de 

desenvolvimento de resistência aos mesmos168. Outros, como Willians et al. discordam do 

benefício clínico da administração precoce da terapêutica antimicrobiana referindo 

diminuição do período de eliminação da bactéria nas fezes (culturas negativas ao terceiro dia) 

mas não a duração dos sintomas apresentados pelos doentes190.  

O tratamento antimicrobiano é indicado fundamentalmente nas diarreias arrastadas 

(mais de sete dias), disenteria, infecções sistémicas, doentes imunocomprometidos, 

designadamente doentes infectados com VIH, bem como nos idosos ou crianças, na grávida 

ou ainda como uma forma de evitar a disseminação da doença7.  

Desde o reconhecimento de Campylobacter, a partir da década de setenta, como 

agente responsável por gastroenterite, que a eritromicina tem sido o antimicrobiano mais 

utilizado para tratar as situações não complicadas50. Allos refere que nas situações clínicas em 

que a terapêutica antimicrobiana é necessária, a eritromicina é o antimicrobiano de primeira 

linha devido não só à sua eficácia, baixa toxicidade e baixo custo mas também pelo facto de 

após décadas de uso, a resistência de Campylobacter ao mesmo, se manter baixa7. Assim, nas 

gastroenterites em que o tratamento antibiótico é considerado necessário e a infecção por 

Campylobacter é suspeita, a eritromicina é considerada o antimicrobiano de 

eleição7,50,51,70,93,182 (quadro 1).  

No entanto, sabe-se que na maioria das situações clínicas em que o tratamento está 

indicado, a decisão do antimicrobiano a utilizar é tomada duma forma empírica, sendo as 

fluoroquinolonas os antimicrobianos de primeira linha7. Estes serão adequados para o 

tratamento empírico da gastroenterite bacteriana em geral, causada não só por Campylobacter 

spp., mas por outros agentes bacterianos responsáveis por esta patologia, designadamente 

Salmonella, Shigella e E. coli enterotoxigénica7,192.  
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Actualmente, o crescente aumento da resistência de Campylobacter às 

fluoroquinolonas impede que esta seja uma alternativa terapêutica aceitável em áreas 

geográficas ou países conhecidos pela elevada taxa de resistência de Campylobacter a estes 

antimicrobianos9,71. 

De acordo com Allos, Campylobacter é usualmente susceptível a outros 

antimicrobianos como aminoglicosídeos, cloranfenicol, clindamicina, nitrofurantoina e 

imipenem, sendo no entanto altas as taxas de resistência à tetraciclina, amoxicilina, 

ampicilina, metronidazol e cefalosporinas, verificando-se ainda que todas as espécies 

apresentam uma resistência natural à vancomicina, rifampicina e trimetropim7. Embora 

Campylobacter seja habitualmente sensível, in vitro, à associação da amoxicilina com ácido 

clavulânico, Lachance et al. referem que são necessárias concentrações elevadas desta 

associação para a mesma ser clinicamente eficaz96. 

             

           QUADRO 1 – Terapêutica antimicrobiana nas campilobacterioses*
 

Clínica  Antimicrobianos 

Eleição Eritromicina 250-500 mg (5 a 7 dias) 

Gastroenterite  
 Alternativa 

 
Ciprofloxacina 500 mg (5-7 dias) 
Azitromicina 500 mg (3 dias) 
 

 
Gentamicina + amoxicilina e acido clavulânico  
Gentamicina + ciprofloxacina 
Gentamicina + imipenem  

Complicações  Associações  

Eritromicina + ciprofloxacina 
 

  Adaptado das referências1,22,27,69,113. 

 

Nas situações clínicas mais graves (quadro 1), tais como bacteriémia ou outras 

infecções sistémicas, Aarestrup et al. recomendam a terapêutica com aminoglicosídeos 

endovenosos1 e Moore et al. sugerem a associação de gentamicina com amoxicilina e acido 

clavulânico ou em alternativa com ciprofloxacina ou imipenem de acordo com a localização e 
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o perfil de susceptibilidade da bactéria113. Se o tratamento endovenoso for necessário, Bos et 

al. recomendam a combinação de ciprofloxacina e eritromicina durante cindo a sete dias22. 

 

1.6 - EPIDEMIOLOGIA  

1.6.1 - Incidência global  

Apesar da elevada incidência da campilobacteriose nos países em desenvolvimento, a 

maioria não tem programas nacionais de vigilância epidemiológica nesta área, pelo que os 

valores da incidência não existem ou não estão publicados23,35. Também a comparação da 

incidência da doença entre os vários países é pouco conclusivo, pois a prática clínica e os 

métodos laboratoriais para detecção da doença variam consideravelmente, sendo apenas 

nalguns países efectuada por rotina, a sua pesquisa. 

 Além disso, os sistemas de notificação da doença variam bastante e enquanto nalguns 

países é efectuada uma notificação clínica e laboratorial160, noutros a notificação clínica é 

mínima ou inexistente. Desta forma a verdadeira incidência da campilobacteriose é 

desconhecida, estando provavelmente subdiagnosticada. 

Em países onde a vigilância epidemiológica é efectuada, há evidência que a infecção 

está a aumentar. As incidências relatadas têm uma magnitude muito ampla (entre 25 a 250 por 

100.000 habitantes/ano) o que pode reflectir tanto o problema relatado anteriormente como 

algumas diferenças regionais87. 

De acordo com Food Surveillance, no ano 2000, a campilobacteriose foi a 

gastroenterite mais reportada nos Estados Unidos com uma incidência que variou entre os 

diferentes Estados, de 6,6 a 38,2  por 100.000 habitantes28. Segundo Ekdahl et al.46, esta 

bactéria será responsável, globalmente, por 5 a 14% dos casos de diarreia, emergindo no 

mundo ocidental como a causa mais importante de infecção gastrointestinal aguda46. Nos 

Estados Unidos estima-se que ocorram em cada ano, 2.4 milhões de casos107.  
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O quadro 2 apresenta dados fornecidos por alguns dos países participantes na 

Enternet10 e que fazem nos seus países alguma vigilância epidemiológica de Campylobacter. 

 

QUADRO 2 – Taxas de infecção 100 000 habitantes reportadas pelos países participantes na 
Enternet (ano 2004)10 

 

Salmonella Campylobacter País 
Número taxa Número taxa 

Áustria  7224 90,00 6222 66.50 
Austrália 7771 38,64 NC NC 
Bélgica 9543 92,65 NC NC 
Bulgária  194 2,46 NC NC 
Canadá 5378 16,80 NC NC 
Chipre  NC NC NC NC 
República Checa 29915 293,28 25492 249,42 
Dinamarca  1569 28,40 3724 68,80 
Inglaterra e País de Gales 13711 25,97 44321 83,94 
Estónia  135 10,38 124 9,10 
Finlândia  2266 43,58 3584 68,92 
França  5923 9,86 2127 3,54 
Alemanha  2833 3,43 NC NC 
Grécia  1874 17,04 0 0,00 
Hungria  7557 74,70 9086 91,00 
Islândia  108 36,00 NS NS 
Irlanda 419 10,48 1711 43,70 
Itália  5156 8,98 582 1,01 
Japão  1367 1,07 NC NC 
Latvia 320 13,91 NC NC 
Lituânia  2245 54,00 957 23,10 
Luxemburgo  346 69,20 306 61,20 
Malta  83 20,75 87 21,75 
Holanda  1649 10,24 3359 20,86 
Nova Zelândia 1229 31,51 12213 326,80 
Noruega  1608 35,73 2275 49,70 
Polónia  20432 52,93 24 0,06 
Portugal  691 6,84 NC NC 
Roménia  690 3,09 0 0,0 
Escócia  1163 22,80 4365 86,30 
Eslováquia  13087 235,40 1691 31,40 
Eslovénia  3174 165,60 1063 53,15 
África do Sul 1622 3,60 NC NC 
Espanha  6155 14,98 342 0,83 
Suécia  3721 41,81 6226 69,96 
Suíça  2097 25,90 66 0,92 

  NC – não consta 

   

A Enter-net fundada pela comissão europeia, no ano 2002, é uma rede de vigilância 

internacional10 com objectivos no âmbito da saúde pública designadamente no que concerne 
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aos agentes patogénicos entéricos como a Salmonela, Escherichia coli e Campylobacter. 

Participam na rede, enviando os seus dados, 36 países, não só europeus mas outros como o 

Canadá, Japão, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A vigilância de Campylobacter só 

foi introduzida na Enter-net no ano 2004.  

De realçar, que segundo o mesmo relatório, alguns dos países que reportaram 

resultados, designadamente a Noruega, Finlândia, a taxa de infecção por 100.000 

habitantes/ano por Campylobacter ultrapassaram os casos de infecção por Salmonella10. 

Dados emitidos pela Enter-net11 relativos aos meses de Julho a Setembro de 2006 

verificou-se que nos 17 países que enviaram resultados, as taxas de infecção variaram de 0,1 a 

72,8 por 100000 habitantes, sendo sempre de realçar o facto de nalguns países a 

campilobacteriose ser uma doença notificada e noutras a vigilância é efectuada com um 

carácter voluntário. Assim neste último relatório 12 países enviaram resultados relativos à 

diferenciação das espécies com 53.9 % de C. jejuni, 1,1 % C. coli, 4,0% outros e 41,1% não 

identificados. Em 60% das situações a idade estava entre os 15 e os 64 anos, havendo mais 

indivíduos do género masculino que do feminino, excepto no grupo com mais de 64 anos.  

 

1.6.2 - Incidência em Portugal  

Estudos recentes na Europa, relatam um preocupante aumento de resistência de 

Campylobacter112 às fluoroquinolonas, no entanto, poucos dados sobre esta matéria estão 

disponíveis em Portugal. Para esta situação, contribui o facto da cultura de fezes para pesquisa 

de Campylobacter não ser realizada por rotina em todos os laboratórios portugueses bem 

como os casos positivos não serem alvos de notificação obrigatória em Portugal, ao contrário 

de outras doenças de origem alimentar45. 
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Neste âmbito, a lista das publicações em Portugal, são exíguas. De realçar uma 

publicação de 1992, de Cabrita et al.25, na qual os autores apresentaram os resultados da 

susceptibilidade de 108 estirpes de Campylobacter a vários antimicrobianos. As estirpes 

reportavam-se ao período de 1984 a 1989, 77,2% foram identificadas como C. jejuni, sendo 

todas as estirpes isoladas sensíveis à eritromicina e ao ácido nalidixico. 

Em 2006, Rodrigues et al. publicaram um estudo no qual foram apresentados os 

resultados da identificação de bactérias enteropatogênicas em coproculturas positivas de 

crianças143. O estudo englobou os anos 2003 e 2004, tendo-se concluído que nesse período 

Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium foram as bactérias mais frequentemente 

isoladas (54%), seguindo-se o C. jejuni (23%). 

Num estudo realizado a finlandeses que viajaram no período de 1998 a 2000 para vinte 

e cinco países diferentes, verificou-se, de acordo com Hakanen et al.73, que os isolamentos de 

Campylobacter foram mais elevados em Espanha com 37 (25%) estirpes, Tailândia com 33 

(22%) estirpes, e Portugal e Tunísia ambos com 6 (4%) estirpes sendo que as mais altas 

proporções de resistência à ciprofloxacina se verificaram em Espanha (71%) e Portugal 

(64%).  

 

  1.6.3 - Reservatórios  

Os reservatórios identificados podem ter várias origens, sendo que a prevalência das 

diferentes espécies e subespécies de Campylobacter varia entre as potenciais fontes de 

infecção113,192. Estas bactérias são comensais do aparelho gastrointestinal de muitos animais 

domésticos e selvagens8,90,191 estando largamente distribuídos no ambiente e adaptadas a uma 

grande variedade de nichos ecológicos através da cadeia alimentar8. A água e o solo, são 

contaminadas através das fezes desses animais17. Embora a campilobacteriose seja 
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considerada por alguns autores como a causa mais comum de gastroenterite bacteriana, a 

compreensão da sua ecologia é limitada153. Sabe-se que as estirpes de Campylobacter spp. se 

multiplicam quase exclusivamente no intestino de animais de sangue quente90.  

Campylobacter spp. tem a particularidade de provocar infecção mesmo quando 

ingerido numa dose infecciosa baixa (cerca de 800 bactérias)4,. As aves de capoeira, porcos, 

gado bovino, ovelhas, cães, gatos e roedores constituem os maiores reservatórios da 

bactéria48, e provavelmente a fonte da maioria das infecções humanas113.  

Nos países industrializados, C. jejuni é responsável pela maioria das infecções 

diagnosticadas1,8,113 cerca de 85%, e C. coli por uma minoria, 10 a 15%113 contrariamente aos 

países em desenvolvimento, em que C. coli é isolado em percentagens superiores, cerca de 

25% dos casos de infecção193.  

C.jejuni é um comensal frequente em aves domésticas e gado e C. coli nos porcos 192. 

Assim, C. jejuni está habitualmente associado à ingestão de aves domésticas e C. coli do 

porco113. A análise genotípica destas estirpes trouxe alguns esclarecimentos à sua 

epidemiologia, permitindo confirmar que os alimentos de origem animal, designadamente as 

aves domésticas têm um papel major na transmissão de Campylobacter ao Homem8,53,113.  

 

1.6.4 – Transmissão e factores de risco  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde193 a infecção é transmitida 

maioritariamente duma forma indirecta, através da ingestão de alimentos, leite e água, 

conspurcados com fezes de animais contaminados35,53,142,193. Outros factores, como o contacto 

directo com animais domésticos ou de quinta, bem como a idade, algumas actividades (ex. 

natação) ou viagens assumem alguma relevância53,192.  
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O contacto directo pessoa a pessoa é raro17,46,48,193, o que é surpreendente, 

considerando a dose infecciosa de C. jejuni de 800 microrganismos ou menos16. A 

transmissão directa também pode ocorrer pelo contacto com animais infectados, 

nomeadamente animais de estimação23. Nos paises desenvolvidos, esta infecção pode 

aparecer associada às exposições ocupacionais (fazendeiros, talhantes, trabalhadores de 

matadores, criadores ou vendedores de aves domésticas) que cursam com todo o percurso da 

cadeia alimentar8,23,53. Os factores de risco divergem ainda com a localização geográfica, de 

forma que nos países desenvolvidos aparecem associados, principalmente ao consumo de 

aves, enquanto nos países em desenvolvimento predomina o contacto com águas 

contaminadas ou animais. 

 

1.6.5 - Idade e género 

A incidência da infecção está relacionada com a idade, verificando-se que é superior 

em crianças mais jovens nos países em desenvolvimento, enquanto nos países industrializados 

a incidência é mais alta em crianças mais velhas36. Assim, tanto os aspectos clínicos como os 

epidemiológicos são substancialmente diferentes164. 

Nos países industrializados a doença afecta principalmente crianças com idade inferior 

a cinco anos e jovens adultos, enquanto nos países em desenvolvimento, em África, Ásia ou 

América do sul, as crianças com idade inferior a dois anos são as principais infectadas35,164. 

Blaser et al. referem que estes dados são consistentes com um progressivo desenvolvimento 

da imunidade a qual se correlaciona com a detecção sérica de imunoglobulinas (IgA) anti C. 

jejuni
18.  

O modo de transmissão predominante é diferente em países industrializados ou em 

desenvolvimento. Nos primeiros, a ingestão ou contacto com as carcaças de aves de capoeira 
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são as principais responsáveis pela campilobacteriose enquanto nos países subdesenvolvidos é 

mais comum a transmissão, designadamente em crianças, ocorrer através do contacto directo 

com animais vivos infectados embora a água contaminada com fezes desses mesmos animais 

seja considerado um factor de risco importante23,193 o que estará relacionado com as precárias 

condições de sanidade das populações dessas áreas. 

 

 1.6.6 - Surtos 

A maioria dos casos diagnosticados de campilobacteriose é esporádica, sendo os surtos 

raros. No entanto, nalguns países desenvolvidos, designadamente em países nórdicos como a 

Finlândia, Suécia ou Noruega, a transmissão através da água contaminada é responsável por 

alguns surtos documentados75,113,147,160, o que poderá estar relacionado com a utilização de 

grandes superfícies de água que não são habitualmente desinfectadas, como sejam os lagos. 

Os factores de risco diferem consoante se trata de casos esporádicos ou de surtos7,35,75 

sendo que muitos surtos ocorrem durante a Primavera ou Outono e são causados pelo 

consumo de leite cru ou água não tratada, entre outras causas29,142.   

Takkinen et al. reportaram 154 surtos num estudo apresentado no âmbito do 

Campylobacter Working Group, referente aos anos de 1995 a 1999 e que incluía onze países 

europeus54. Da análise dos dados obtidos, 48% relacionavam-se com a ingestão de alimentos, 

15% de leite não pasteurizado, 15% de água e em 21% dos casos não se conseguiu identificar 

a causa54,160.  

 

1.6.7 - Carácter sazonal 

Nos países subdesenvolvidos não se verifica preferência sazonal, ao contrário dos 

países industrializados em que se verificam picos epidémicos no Verão e Outono7,46. A 
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ausência de preferência sazonal nos países em desenvolvimento poderá segundo alguns 

autores ser devida à ausência de variações extremas na temperatura bem como à ausência de 

vigilância epidemiológica adequada35,123.  

O carácter sazonal observado nesta gastrenterite7,46,122,147, designadamente nas áreas 

geográficas com clima temperado, coloca segundo alguns autores, a hipótese de a musca 

domestica (mosca) poder actuar como vector mecânico ou mesmo biológico48,122, no entanto, 

esta teoria carece de estudos confirmatórios. 

 

1.6.8 - Diarreia do viajante  

De acordo com Coker et al., viajar 

para países em desenvolvimento é um 

factor de risco associado à gastroenterite 

aguda35 sendo o destino da viagem 

considerado por alguns autores, como o 

factor de risco mais importante nesta 

patologia infecciosa41,46, na qual, apenas 

em 40 a 60% dos casos é identificado o agente patogénico5. Cerca de 85% das diarreias do 

viajante, em que é identificado o agente patogénico, são de origem bacteriana5. 

Também Bos et al. referem que esta é a doença mais frequente em indivíduos que 

viajam para fora da Europa: cerca de 10 a 60% desenvolvem uma forma de diarreia mais ou 

menos severa22.  

Na figura 2 podem observar-se os locais considerados de alto risco (a vermelho) de 

aquisição desta patologia, nomeadamente África, Sudeste da Ásia, América Latina, Médio 

FIGURA 2 – Locais de risco de diarreia do viajante 
(imagem de CDC)  
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Oriente41,46.196, sabendo-se que a prevalência dos agentes biológicos responsáveis pela mesma, 

varia com a área geográfica86. 

 Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) é considerada a bactéria com maior 

prevalência global, nomeadamente na América latina, embora na Ásia, outros agentes 

bacterianos, como Shigella, Salmonella e Campylobacter, sejam comuns como causa de 

diarreia do viajante22,80,86,146. Este último será responsável, segundo alguns autores, por 15 a 

25% das gastroenterites agudas, de indivíduos que viajaram para a Ásia80. De acordo com 

Sanders et al, Campylobacter está entre as causas mais comuns de diarreia do viajante em 

países como a Tailândia146.   

A sintomatologia apresentada pelos viajantes com gastroenterite por Campylobacter 

parece estar relacionada com o país de origem do viajante, sugerindo que a expressão da 

doença estará mais relacionada com exposição prévia e imunidade adquirida do que com a 

estirpe em causa90. Apesar de as viagens serem um factor de risco de gastroenterite aguda, 

documentado em vários estudos47,73, sendo possível correlacionar as gastroenterites com a sua 

etiologia e o carácter de resistência de Campylobacter às fluoroquinolonas, a epidemiologia 

ligada às mesmas é ainda largamente desconhecida46.  

 

1.7 - RESISTÊNCIA ÀS FLUOROQUINOLONAS  

1.7.1 -Em veterinária 

O ácido nalidíxico foi desenvolvido no início de 1960 e foi a primeira quinolona usada 

clinicamente em animais192. Na década de noventa, as fluoroquinolonas, safloxacina e 

enrofloxacina foram aprovadas para uso em aves domésticas. Posteriormente outras 

fluoroquinolonas foram aprovadas para uso veterinário estando actualmente disponíveis para 

tratamento e prevenção de doenças em animais, incluindo aves e peixes192.  
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O seu uso, muito diversificado, varia com as espécies animais, as indicações e o 

país192 e tem sido correlacionado, principalmente a enrofloxacina, com o aumento da 

resistência das estirpes de Campylobacter spp à ciprofloxacina61,192. Em muitos países 

subdesenvolvidos, estes antibióticos são usados pelos produtores sem a intervenção de 

veterinários192.  

 

1.7.2 - No Homem  

As quinolonas são utilizadas em terapêutica humana desde 1960, sendo a primeira 

fluoroquinolona (ciprofloxacina) aprovada para uso humano71,120,174,192 em 1986. As novas 

fluoroquinolonas, como a moxifloxacina e a gatifloxacina, foram desenvolvidas durante o 

final da década de noventa93. 

O crescente aumento da resistência de Campylobacter às fluoroquinolonas, pode 

tornar o seu uso ineficaz, constituindo actualmente o seu uso indiscriminado em medicina 

veterinária, uma área de particular preocupação. Nalguns estudos, a resistência à 

ciprofloxacina não foi associada à terapêutica com fluoroquinolonas antes da colheita das 

amostras (fezes), o que sugere que a resistência de Campylobacter a estes antimicrobianos 

não resulta do uso individual dos mesmos53,71, apesar do seu uso em medicina humana poder 

teoricamente contribuir para o aparecimento dessa mesma resistência53. Aliás, antes do seu 

uso em veterinária, não foi reportado no Homem, sem exposição prévia às 

fluoroquinolonas192, nenhuma estirpe de Campylobacter resistente a estes antibióticos.  

Após a aprovação e uso das fluoroquinolonas nas aves domésticas, na Europa, no 

início de 1990, as estirpes de C. jejuni resistentes emergiram rapidamente no Homem51,61,73. 

Também Gupta et al. correlacionaram num estudo publicado em 2004, a evidência que a fonte 
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da infecção no Homem, por Campylobacter resistente às fluoroquinolonas, era principalmente 

o consumo de aves domésticas contaminada com estirpes resistentes71.  

Existe uma forte associação entre viagens a países com uma alta prevalência de 

Campylobacter resistente às fluoroquinolonas e a aquisição de estirpes resistentes, contudo, 

segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos casos de resistência são adquiridos 

no país de origem192. 

De acordo com Ekdahl et al., num estudo efectuado a cidadãos suecos que viajaram 

para fora do seu pais, entre 1997 e 2003, conseguiram-se alguns resultados que permitiram 

inferir que o risco de infecção por Campylobacter difere consoante os países visitados47. A 

nível europeu, Portugal, Espanha e Turquia são os países com maior risco de infecção. A 

Finlândia apresenta o menor risco, 0,9 por 100.000 habitantes, provavelmente uma 

consequência da sua política de antibióticos em medicina veterinária47. Também noutro 

estudo, o mesmo autor46, apresenta dados em que se observa um maior risco de gastroenterite 

por Campylobacter spp. nas viagens à Índia, Ásia (China, Tailândia) e norte de África, ao 

contrário dos países nórdicos em que esse risco é baixo. Na Índia o risco reportado atinge os 

1253 por 100.000 habitantes46. Nos viajantes finlandeses que se deslocaram para fora do seu 

país, foi possível observar taxas elevadas da infecção nos que se deslocaram à Tailândia e a 

Espanha, apesar de Portugal, Índia e Turquia também apresentarem taxas elevadas73.  

Rautelin et al.137, referem em estirpes isoladas nos anos 1999 a 2001, resistência 

elevada à ciprofloxacina em viajantes que retornaram de Portugal (80%), sendo que os 

viajantes para a Grécia e Estónia reportaram valores mais baixos, 23 e 20%, respectivamente. 

De acordo com um estudo publicado pela Campylobacter Sentinel Surveillance 

Scheme Collaborators, em viajantes oriundos de Inglaterra e País de Gales, alguns destinos 

turísticos representam um risco elevado de aquisição de Campylobacter resistente às 
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fluoroquinolonas. É o caso de Espanha, Portugal e Chipre. É inclusive, sugerido a estes 

viajantes, que face a uma diarreia aguda, não sejam medicados com fluoroquinolonas devido à 

previsão de provável ineficácia do tratamento9.  

Nos Estados Unidos, apesar do seu uso em aves domésticas e animais de companhia, 

não estão licenciadas no gado e peixe192, tendo Nachamkin et al.116 reportado em 2001, no 

Homem, 40,5% de estirpes de Campylobacter ciprofloxacina resistentes. 

Em Espanha, segundo Prats et al.135, a resistência encontrada pode chegar aos 80%. 

Pelo contrário, na Austrália, onde as fluoroquinolonas nunca foram licenciadas para o uso no 

gado, aves e peixe, apesar de Campylobacter estar reportado como sendo a bactéria mais 

prevalente nas gastroenterites (incidência anual de 125/100000 habitantes)19, é raro o 

isolamento de estirpes resistentes às fluoroquinolonas, nas fezes humanas171.  

Na Dinamarca observou-se após a retirada das fluoroquinolonas em medicina 

veterinária, um decréscimo acentuado dos casos resistentes38. Também no Canadá, a licença 

para o uso de fluoroquinolonas em veterinária foi retirada em 1997 o que se repercutiu, 

segundo os dados publicados por Gibreel et al66
., na redução para cerca de dois por cento da 

resistência às fluoroquinolonas.  

 

1.8 - RESISTÊNCIA AOS MACRÓLIDOS 

1.8.1 - Em veterinária 

Os antimicrobianos do grupo dos macrólidos-lincosamidas têm sido mundialmente 

usados, desde há várias décadas, em animais. Os mais utilizados, a lincomicina e a tilosina 

para tratamento da disenteria nos suínos e a espiramicina para o tratamento da mastite nos 

bovinos51. Desde a década de oitenta, que a tilosina e a espiramicina foram utilizadas para a 
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promoção do crescimento, respectivamente nos suínos e nas aves, mas o seu uso, para este 

fim, foi banido em 1999 na União Europeia51.  

Belanger et al. referem que o uso dos macrólidos nos animais pode seleccionar 

estirpes de Campylobacter resistentes a estes antimicrobianos, mas a extensão em que tal 

selecção ocorre depende da espécie animal e do macrólido utilizado14 tendo sido observadas 

resistências elevadas à eritromicina, em suínos, as quais foram relacionadas com o uso 

alargado dos macrólidos em veterinária70. Luber et al. referem que as taxas de resistência 

diferem de acordo com a espécie do microorganismo e a fonte de isolamento, sendo que, para 

monitorizar a evolução da resistência aos macrólidos, os isolamentos deverão ser 

diferenciados de acordo com a espécie identificada104.  

C. jejuni predomina em frangos e bovinos mas são infrequentes em suínos, nos quais 

predomina C. coli, sendo a prevalência de resistência à eritromicina geralmente mais alta em 

C. coli, principalmente nas estirpes isoladas em suínos2,70 considerando Luber et al. que tal 

poderá indicar que estes animais serão provavelmente um reservatório de C. coli resistentes à 

eritromicina104. 

De realçar que as taxas de resistência encontradas nos animais, particularmente nos 

suínos, são comparativamente ao observado no Homem, geralmente mais elevadas, 

verificando-se que nos anos 1998-1999 a resistência de C. coli aos macrólidos atingiu valores 

de 61% no Canadá70 ou 81% em Espanha145. 

 

1.8.1 – No Homem 

No Homem, a incidência da resistência de C.jejuni e C.coli aos macrólidos apresenta 

variações acentuadas entre países65, animais envolvidos na cadeia alimentar e espécies 

bacterianas51. Quase todos os países apresentam maior frequência de resistências em estirpes 
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de C. coli, variando de 0% a 20% em C. jejuni e 0% a 29% em C. coli50. Este facto é 

reportado em vários estudos, que referem que tanto no Homem como nos animais há uma 

resistência aos macrólidos mais elevada em C. coli do que C. jejuni51.  

Apesar disso, a resistência de Campylobacter a este grupo de antimicrobianos 

permanece duma forma geral, estável e com baixas taxas50, como acontece nalguns países 

europeus, como a Finlândia e a Suécia ou noutros geograficamente muito distantes como o 

Canadá, Japão e a Austrália50,51,66,137,172. Pelo contrário, noutros países a evolução da 

resistência aos macrólidos está a tornar-se um problema de saúde pública verificando-se um 

progressivo aumento de estirpes resistentes aos macrólidos65.  

Na Finlândia, estudos em estirpes isoladas no período de 1995 a 2000 reportaram 

resistências de Campylobacter à eritromicina de apenas 3%74. Nos anos 2002 e 2004 

Schonberg-Norio et al.148 noutro estudo, verificaram que a resistência aos macrólidos 

permanecia baixa, em 5,2%, mas os resultados por espécie permitiram verificar que em C. 

jejuni, a resistência observada era de 2,0%, enquanto C. coli apresentava 43,2% de estirpes 

resistentes. Também na Austrália, Unicomb et al.172 referem em estirpes isoladas nos anos 

2001 e 2002, uma percentagem de apenas 3% de C. jejuni resistentes à eritromicina.  

De acordo com Gupta et al. num estudo integrado na NARMS Working Group e em 

que foram comparadas estirpes de Campylobacter isoladas nos anos 1997 e 2001 nos Estados 

Unidos da América observou-se uma resistência de apenas 2% aos macrólidos71. Também 

Nachamkin et al.116 verificaram ao estudarem estirpes de C. jejuni entre 1982 e 2001 que a 

resistência variava, entre 1% e 5%. Na leitura dos resultados apresentados pela NARMS30 em 

2002 verificou-se que na avaliação da resistência das estirpes entre os anos 1997 e 2002, C. 

jejuni foi inferior a 2% e C. coli não ultrapassou os 8%. 
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No Canadá, desde 1997, foram reportadas resistências à eritromicina66 que variam 

entre 0% e 12%. Gaudreau et al.58 referem valores de 4,1% no ano 1997 e mais tarde num 

outro estudo, os mesmos autores59 no período de 1998 a 2001 referem uma variação de 1 % a 

12% na resistência observada. Estes resultados estão consistentes com outros que se referem 

ao período de 1998 a 1999 mas nos quais Guévremont et al.70 já apresentam valores de 

resistência de acordo com a espécie, 9% em C. jejuni e 12% em C. coli. 

Ainda no continente europeu, a Alemanha é um dos países em que o aumento 

significativo observado na resistência de C. coli aos macrólidos, está bem documentado. 

Assim, Wagner et al.182 referem em estirpes de C. jejuni isoladas entre 1998 e 2001, 4,2% de 

estirpes resistentes à eritromicina mas Luber et al.104 num estudo mais abrangente em que 

foram estudadas estirpes de C. jejuni e C. coli no período de 1991 e 2001, não só no Homem 

mas em aves, permitiu obter resultados mais elucidativos. Na análise dos resultados obtidos 

verificaram que a resistência C. jejuni à eritromicina se manteve estável nos anos 1991 e 

2001, respectivamente 1,5% e 0% enquanto nas estirpes de C. coli os resultados foram muito 

diferentes, com 7,1% de estirpes resistentes em 1991 e em 2001 apesar da resistência global 

de todas as estirpes ser apenas 6,1%104.  

Também noutros países europeus, como Espanha, Inglaterra e Itália, observou-se ao 

longo da última década, o mesmo cenário50,145,169. Em Espanha foram reportadas 6,2% 

estirpes resistentes nos anos 1997-1998, sendo que 3,2% em C. jejuni e 34,5% em C. coli145. 

Num estudo efectuado em 2003, Rodrigues-Avial144 volta a encontrar resultados semelhantes, 

3,4% de resistência à eritromicina, a qual difere consoante se trate de C. jejuni ou C. coli com 

respectivamente 0,9% e 37,5% de estirpes resistentes. 
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Na Ásia meridional, Jain et al. referem num estudo efectuado em 2002 numa 

comunidade rural da Índia, percentagens de cerca de 6% de estirpes resistentes à eritromicina, 

valor que se tem mantido estável relativamente a outros estudos anteriores85.  

Também na Tailândia, num estudo83 efectuado em crianças no período de 1996 a 

1999, se encontrou resistência à azitromicina de 6% sendo que a resistência entre C. jejuni, a 

espécie maioritária, era de 2% ao contrário de C. coli onde se verificaram resistências até 

26%. Em estirpes de C. jejuni isoladas no período de 2001 a 2004, Boonmar et al.21 

identificaram 14% estirpes resistentes à eritromicina.              

Desde a década de 1990 que tem sido reportado, tanto em países desenvolvidos como 

em desenvolvimento, um aumento significativo na resistência de C. jejuni e C. coli aos 

macrólidos, mais acentuado em C. coli, considerando Aarestrup et al. que estes resultados 

sugerem que as duas espécies em causa, expressam diferente propensão na resistência aos 

macrólidos2. Actualmente, esta situação é reconhecida, pelas implicações que comporta, como 

um grave problema de saúde pública51.  

 

1.9 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

1.9.1 – Cultura e isolamento  

A cultura é geralmente efectuada em meios selectivos, ricos em aminoácidos, com ou 

sem sangue e uma mistura de antibióticos que inibe o crescimento da flora entérica normal50. 

Muitos antimicrobianos foram sendo usados na composição destes meios, de forma a inibir 

bactérias gram negativo (cefalosporinas, trimetroprim, polimixina e novobiocina), bactérias 

gram positivo (vancomicina, teicoplanina, bacitracina, rifampicina e deoxicolato de sódio) e 

fungos (ciclohexamida e anfotericina), sendo a selectividade determinada pelo uso destes e a 
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grande diferença entre os diversos meios é determinada pela quantidade e tipo de antibióticos 

usados20.  

Os meios de cultura habitualmente usados incluem 5% de sangue, como o agar de 

Skirrow, Blaser, Butzler, Preston ou Campy, mas meios sem sangue são também utilizados 

como o mCCDA (agar deoxicolato cefoperazona carvão modificado), o CSM (meio selectivo 

carvão) ou o meio CAT (cefoperazona, anfotericina e teicoplanina)20,123.  

Como alternativa aos meios selectivos foi desenvolvido em 1984 por Steele et al.159 

uma técnica de filtração na qual uma membrana com poros de 0,65 a 0,45 µm é colocada na 

superfície duma placa de gelose sangue. Sobre a membrana colocam-se algumas gotas da 

suspensão fecal. Se Campylobacter estiver presente, migrará através dos poros para o meio de 

cultura20,50. Como algumas estirpes de Campylobacter são susceptíveis a alguns 

antimicrobianos presentes nos meios selectivos49, Engberg50 refere que esta técnica deve ser 

usada, não para substituir, mas como complemento do meio de cultura selectivo.  

 Os meios de enriquecimento para fezes, não são habitualmente utilizados nos 

procedimentos de rotina, podendo no entanto ser válidos em certos estudos epidemiológicos 

ou noutras situações, designadamente quando há atraso na cultura da amostra ou por exemplo 

na fase de convalescença do doente193. Entre os meios usados, temos o caldo Exeter, Preston 

entre outros20. 

 A incubação das culturas é efectuada em microaerofilia, atmosfera na qual o oxigénio 

está presente mas em concentração muito mais baixa do que no ar, existindo no mercado 

alguns sistemas comerciais para esta finalidade84. Assim, a bactéria prefere ou só sobrevive 

em tal ambiente, variando a concentração dos gases de 5-10% oxigénio, 5-10% dióxido de 

carbono, 5-9% hidrogénio20,193. A maioria das espécies de Campylobacter necessita de uma 

concentração de 85% de azoto para um crescimento óptimo84. O tempo e a temperatura de 
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incubação recomendados variam de 48 a 72 horas e de 37 ou 42ºC, de acordo com os 

diferentes estudos publicados7,8,70,134.  

 

1.9.2 – Métodos de identificação  

A identificação desta bactéria fastidiosa tem sido objecto de muitos estudos, sendo que 

desde a década de oitenta foram desenvolvidos numerosos métodos que permitiram identificar 

e subtipar as diferentes estirpes de Campylobacter150. Shi et al. referem que estes métodos se 

enquadram em duas categorias: métodos fenotípicos que se baseiam principalmente na 

actividade enzimática ou expressão de antigénios somáticos da bactéria e métodos genotipicos 

que se baseiam em aspectos moleculares específicos do ADN cromossómico ou 

plasmídico150. 

 

1.9.2.1 - Método fenotípico clássico 

A caracterização fenotípica de Campylobacter encontra-se dificultada pelo facto 

destes microrganismos não utilizarem hidratos de carbono como fonte de energia, os quais, 

não sendo assim metabolizados, não podem ser aplicados como parâmetros bioquímicos57,129. 

Apesar disso, os métodos bioquímicos em associação com as características morfológicas da 

bactéria são os sistemas fenotípicos mais utilizados para a identificação de Campylobacter 

spp.193.  

Os métodos fenotípicos, além do estudo das condições de crescimento e de incubação, 

incluem a posterior observação macroscópica das colónias (puntiformes, transparentes, como 

gotas de água), bem como a observação microscópica da morfologia da bactéria após 

coloração de gram (bactérias gram negativas, em S ou asa de gaivota ou cocóides em culturas 
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velhas ou expostas ao ar por períodos prolongados) ou da sua motilidade (observação em 

microscópio contraste fase)84.  

A caracterização bioquímica da bactéria faz-se pela detecção de enzimas como a 

catalase e oxidase129, a hidrólise do ácido hipúrico (diferencia C. jejuni das outras espécies), a 

produção de sulfito de hidrogénio bem como a sensibilidade a alguns antimicrobianos 

designadamente à cefalotina e ao ácido nalidíxico (quadro 3)176. A sua incapacidade em 

fermentar ou oxidar os carbohidratos, dificulta a diferenciação bioquímica das espécies129. 

 

QUADRO 3 – Diferenciação bioquímica das estirpes de Campylobacter spp. clinicamente mais 

importantes (adaptado de Vandamme176). 

Crescimento  Susceptibilidade  Espécies     
Catalase 

Redução 
nitratos Urease 

Hidrólise 
Hipurato 

Produção 
H2S 25ºC 37ºC 42ºC 

CEF 
(30ug) 

NA 
(30ug) 

C. jejuni jejuni + + - + - - + + R S 

C. jejuni doylei + - - + - - + + V S 

C. coli + + - - - - + + R S 

C. lari + + V - - - + + R R 

C. upsaliensis -/+ + - - - - + V V S 

C. fetus + + - - - + + V S R 

CEF – cefalotina; NA – ácido nalidíxico; + - reacção positiva; - reacção negativa; S – sensível ; R – resistente;  
V - variável 

 

No entanto, esta discriminação clássica entre as espécies, depara-se com algumas 

dificuldades, pelo facto de apesar da actividade da hipuricase diferenciar a maioria das 

estirpes de C. jejuni de outras espécies de Campylobacter, cerca de 5 a 8% de C. jejuni não 

expressam esta actividade50. Também o uso da susceptibilidade de C. jejuni e C.coli às 

quinolonas, como característica fenotípica, causa dificuldades na identificação das espécies, 

face ao crescente aumento da resistência a estes antimicrobianos50. 

Desta forma, para uma identificação definitiva de C. jejuni atípicos ou outras espécies 

tornou-se necessário recorrer a outros testes bioquímicos ou a outras metodologias, 

designadamente as moleculares124. 
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          1.9.2.2 - Sistemas comerciais 

O método API Campy (bioMérieux® SA, Marcy l’Etoile-França) comercializado 

desde a década de oitenta, inclui um painel alargado de testes, designadamente duas galerias 

com vinte substratos desidratados e nos quais vão decorrer após adição do inóculo bacteriano, 

reacções enzimáticas e reacções de assimilação ou inibição. No entanto, de acordo com vários 

autores, este método apresenta algumas limitações na identificação de algumas espécies de 

Campylobacter, como C. concisus, C. mucosalis, bem como na identificação de algumas 

estirpes de C. coli e C. lari82,139.  

 

1.9.2.3 - Testes serológicos 

Pesquisa de antigénios. Na década de noventa surgiram métodos alternativos que 

utilizavam partículas de látex revestidas com imunoglobulinas, contra várias estirpes de 

Campylobacter113, tais como o Meritec-Campy (Meridian Diagnostics), o Campyslide (BBL, 

Microbiology Systems) e o Microscreen (Mercia Diagnostics), sendo que estes métodos 

providenciavam resultados mais rápidos do que os métodos fenotípicos convencionais115,124. 

No entanto, estes métodos apresentam ainda limitações na identificação de algumas espécies 

bem como alguma reactividade cruzada, pelo que On124 recomenda que os mesmos só devem 

ser utilizados no diagnóstico preliminar de campilobacteriose.  

 

Pesquisa de anticorpos. De acordo com Stred et al.158 a determinação dos anticorpos 

anti Campylobacter é uma ferramenta diagnóstica que se revela particularmente útil quando 

aplicada em estudos epidemiológicos. Reveste-se de particular interesse a elevação dos 

anticorpos IgM e IgA contra C. jejuni O:19, serótipo altamente imunogénico, que está 
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habitualmente associado ao SGB158 e que se desenvolve uma a três semanas após o sindroma 

diarreico, altura em que a pesquisa Campylobacter nas fezes é geralmente infrutifera186.  

Taylor et al.165 referem a importância da determinação destes anticorpos como 

marcador de infecção prévia, realçando a sua utilidade como método fiável para determinar a 

associação entre infecção por Campylobacter e doença neurológica.  

 

 

 

1.9.2.4 – Identificação directa na amostra 

Este tipo de identificação é possível recorrendo a métodos imunológicos ou 

moleculares. No ano 2000 foi desenvolvido um método imunológico, o ProSpecT 

Campylobacter Microplate Assay (Alexon-Trend, Minneapolis, MN,US) que pesquisa 

antigénios de C. jejuni e C. coli directamente na amostra40,79,170.  

Alguns estudos40,79,170 permitiram a comparação deste método com resultados pós 

cultura, verificando-se uma sensibilidade de 89 a 96% e uma especificidade de 98 a 99%. 

Dediste et al.40 referem a necessidade de desenvolver o método de forma a detectar C. 

upsaliensis e C. lari, ressalvando que o mesmo estará indicado nas situações em que é 

necessário iniciar terapêutica urgente.  

Kulkarmi et al.94 referem que embora os métodos culturais selectivos sejam vantajosos 

no isolamento de C.jejuni e C.coli, pois trata-se de uma técnica barata e de fácil execução, 

contrariamente aos métodos moleculares, estes são mais sensíveis, mais rápidos e permitem 

identificar outras espécies menos comuns. Maher et al.105
 realçam a maior sensibilidade dos 

métodos moleculares na detecção de Campylobacter bem como as vantagens da sua aplicação 
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em estudos epidemiológicos, no entanto, advertem para o facto de serem exames laboriosos, 

não sendo por isso indicado o seu uso por rotina, nos laboratórios. 

 

1.9.2.5 - Sistemas tipagem epidemiológica 

De acordo com o Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food4, a 

tipagem de Campylobacter deve ser orientada para o estudo das fontes e vias de transmissão 

da infecção no Homem, a identificação e monitorização temporal e geográfica de estirpes com 

características fenotípicas e genotípicas importantes, bem como o desenvolvimento de 

estratégias para controlar a cadeia alimentar, monitorizar tendências na resistência 

antimicrobiana e identificação de surtos4.  

Vários sistemas foram desenvolvidos, variando na sua complexidade e habilidade para 

discriminar entre estirpes. Estes métodos incluem métodos fenotipicos e genotipicos cada um 

com as suas vantagens e desvantagens.  

• Sistemas de serotipia  

Dois sistemas de serotipagem desenvolvidos na década de oitenta, no Canadá, o 

sistema Penner130 e o sistema de Lior127, foram largamente utilizados para subtipar estirpes de 

Campylobacter
150. O primeiro baseia-se no estudo de antigénios solúveis (lipopolissacáridos 

somáticos), estáveis ao calor e utiliza uma técnica de hemaglutinação passiva111,130 e o 

segundo, no estudo de antigénios lábeis através dum método de aglutinação bacteriana101.  

O sistema Penner é o sistema fenotípico mais comum de subtipagem de C. jejuni150
. 

Em 1997, Frost et al., adaptaram este sistema substituindo a hemaglutinação passiva por 

aglutinação bacteriana directa, tornando-o tecnicamente menos trabalhoso e melhorando a 

reprodutibilidade56.  
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A maior desvantagem destas técnicas deve-se ao elevado número de estirpes não 

tipáveis e ao elevado consumo em tempo e material, designadamente a quantidade e número 

de soros que têm de ser produzidos150,187. Desta forma, estes métodos embora demonstrem um 

grande poder discriminatório, comparativamente aos sistemas de biotipia, apresentam o 

inconveniente de serem complexos e acessíveis apenas a laboratórios de referência e/ou 

investigação científica57.  

• Outros métodos 

Além da serotipagem, outros métodos de tipagem de Campylobacter incluem a 

biotipagem, sensibilidade a bacteriocinas, detecção de enzimas pré-formadas, auxotipagem, 

fagotipagem, e ainda métodos moleculares como PFGE, ribotipagem e PCR4,50,187.  

 

1.9.2.6 - Métodos genotipicos  

Desde o inicio da década de noventa, que métodos genotípicos começaram a ser 

aplicados neste âmbito. De acordo com Wassenaar et al.187, a maior vantagem das técnicas 

genotípicas é que podem estar disponíveis universalmente. Estes métodos, utilizados para a 

detecção, identificação e caracterização microbiana, permitiram ultrapassar algumas das 

limitações dos métodos fenotípicos, designadamente resultados não reprodutíveis, estirpes 

não tipáveis ou reactividade cruzada150. Os métodos genotipicos baseiam-se na pesquisa de 

ADN do microorganismo alvo57,150. Ao longo dos últimos 20 anos foram muitos os métodos 

genotipicos4,43,50,89,108,141,187, aplicados a Campylobacter spp., designadamente: 

 

 Electroforese em campo pulsado (pulsed-field gel electrophoresis, PFGE) 

 Flagellin gene restriction fragment length polymorphism (fla typing)  
 

 Ribotipia sem e com automatização
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 Amplified fragment length polymorphism (AFLP) 

 Polimorfismos dos fragmentos de ADN aleatoriamente amplificados (randomly 

amplified polymorphic DNA, RAPD) 

 Sequenciação de múltiplos loci (multilocus sequence typing, MLST) 

 

A electroforese em campo pulsado (pulsed-field gel electrophoresis, PFGE) baseia-se 

no reconhecimento de locais de restrição no genoma. As enzimas de restrição vão cortar 

largos fragmentos que podem ser separados através de gel electroforese em campo 

eléctrico187. Este método tem sido aplicado na tipagem de estirpes de Campylobacter141 sendo 

correntemente empregue pela PulseNet para subtipar bactérias implicadas na cadeia alimentar, 

além de Campylobacter outras como Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, 

Salmonella, Shigella (http://www.cdc.gov/ pulsenet/). 

Dingle et al.43 aplicaram a técnica da sequenciação de múltiplos locus (MLST) C 

jejuni, a qual se baseia na sequenciação e análise de sete genes conservados (aspA, glnA, 

gltA, glyA, pgm, tkt, e atpA), tidos como essenciais na manutenção do ciclo celular, criando, 

segundo Karenlampi et al.89, uma ferramenta útil no estudo da diversidade genética de 

Campylobacter.  

 

1.9.3 - Testes de susceptibilidade aos antimicrobianos 

Métodos de diluição como o agar diluição e a microdiluição em caldo ou métodos de 

difusão, como o disco difusão e o Epsilometer teste (Etest), têm sido aplicados para 

determinar in vitro a susceptibilidade de Campylobacter aos antimicrobianos71,83,85,113,149,155,184 

sendo que até muito recentemente não existiam métodos estandardizados para estudo da 

susceptibilidade de Campylobacter aos antimicrobianos50. 
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1.9.3.1 – Métodos de diluição 

A concentração inibitória mínima dos antimicrobianos é determinada classicamente 

pelo método de agar diluição, sendo que no caso de Campylobacter, esta metodologia embora 

utilizada durante décadas, não obedeceu, de acordo com os estudos publicados por vários 

autores, a critérios estandardizados internacionalmente, variando desde o agar utilizado, à 

densidade do inoculo, bem como a atmosfera, temperatura e tempo de incubação das 

culturas50. O agar Muller-Hinton suplementado com 5% sangue (bovinos, ovinos ou cavalo) 

foi o preferido na maioria dos estudos publicados2,62,137,171 bem como a incubação a uma 

temperatura de 37ºC embora outros autores preferissem 42ºC7,70,79,134,160,181. 

Também a percentagem dos gases utilizados na atmosfera de incubação das culturas 

variava, desde 5-10% dióxido de carbono, 5-10% oxigénio e 0-9% hidrogénio84. Desta forma, 

a comparação dos resultados dos perfis de resistência de Campylobacter aos antimicrobianos, 

nos muitos estudos documentados na literatura, levantava alguns problemas na sua 

interpretação62. 

 Não só a metodologia não estava estandardizada, como os pontos de corte 

microbiológicos ou clínicos a aplicar eram inexistentes62, sendo que na maioria dos estudos, 

na interpretação dos resultados, foram utilizados os pontos de corte recomendados pela CLSI 

para as bactérias que crescem aerobicamente, nomeadamente as Enterobacteriaceae para a 

ciprofloxacina e gatifloxacina e Staphylococcus aureus para a eritromicina e azitromicina. 

Para a interpretação dos resultados da moxifloxacina utilizaram-se os pontos de corte 

estandardizados para este antimicrobiano, em Streptococcus pneumoniae119.  

Em Junho de 2002 a NCCLS Subcomittee on Veterinary Antimicrobial Susceptibility 

Testing recomendou a microdiluição em agar diluição como um método estandardizado a 
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aplicar a esta estirpe, referenciando meio, atmosfera, inoculo e leitura dos CMI, sendo 

também referidos quais os antibióticos a estudar e a estirpe padrão a utilizar117, mas só em 

2004 foi aprovado e publicado pela NCCLS (actual CLSI), um método estandardizado para 

estudar a susceptibilidade de Campylobacter aos antimicrobianos (Documento M100-S14)119. 

Além da estandardização do método de agar diluição, foi também recomendada como 

estirpe controlo, Campylobacter jejuni ATCC 33560, e aprovados os intervalos do controlo de 

qualidade para cinco antimicrobianos designadamente ciprofloxacina, doxiciclina, 

eritromicina, gentamicina e meropenem. As temperaturas de incubação recomendadas 

variavam de acordo com o tempo recomendado para a mesma, ou seja 37ºC durante 48 horas 

ou 42ºC durante 24 horas119.  

Em 2006, a CLSI publicou dois documentos M100-S16 e posteriormente o M45-A, 

nos quais foi aprovado o método de diluição em agar como uma metodologia estandardizada a 

aplicar no estudo da susceptibilidade de Campylobacter bem como recomendou intervalos de 

leitura do controlo de qualidade, para treze antimicrobianos e pontos de corte interpretativos 

para quatro antimicrobianos (eritromicina, ciprofloxacina, tetraciclina e doxiciclina)33. 

 
1.9.3.2 - Métodos de difusão  

Foram utilizados vários métodos de difusão, incluindo disco difusão que permite 

reportar um resultado qualitativo sendo os halos de inibição lidos em milímetros e os 

resultados reportados em sensível, intermédio e resistentes118 e o Epsilometer teste que já 

fornece uma leitura com resultados quantitativos (concentrações inibitórias mínimas)58,62. 

A maioria dos testes de difusão foram processados em Agar Muller-Hinton 

suplementado com 5% sangue de cavalo ou carneiro embora outros meios tenha sido 

utilisados50. Também a densidade do inoculo e as condições de incubação variaram, à 

semelhança do que aconteceu com o método em agar diluição58,145. Engberg50,à semelhança 
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de Gee et al.62,referem a tendência do E-test, comparativamente ao método diluição em agar, 

para produzir CIM mais baixos. Em relação à correlação entre os métodos, os resultados são 

variáveis dependendo principalmente do antimicrobiano testado62. Em 2006, o documento 

publicado pela CLSI (M45-A) além da estandardização do método de diluição em agar, 

incluiu também o método de susceptibilidade por difusão disco como uma prova de rastreio 

de resistência de Campylobacter, o qual utiliza Agar Muller-Hinton com 5% sangue 

carneiro33. 

 

1.9.3.3 – Técnicas moleculares 

As técnicas moleculares oferecem um método alternativo aos métodos fenotípicos 

permitindo, quando a cultura é difícil, a detecção da bactéria directamente na amostra 

biológica34, bem como a análise de grande número de estirpes com mutações específicas50,112. 

De acordo com vários estudos efectuados em estirpes de Campylobacter resistentes às 

fluoroquinolonas, detectou-se que estes possuíam uma mutação comum no codão 86 do gene 

da girase A132,183,197, sendo que um dos métodos moleculares utilizados com sucesso nestes 

estudos, tem sido o PCR – MAMA (mismacht amplification mutation assay)197 bem como a 

PCR em tempo real44. 

Estas técnicas tornam-se desvantajosas porque é necessário executar exames separados 

para cada antimicrobiano testado112, podendo eventualmente falhar na detecção de resistência 

se um novo ou inesperado mecanismo de resistência está presente50. Desta forma, Moore et 

al. recomendam a utilização simultânea de métodos fenotípicos e genotipicos112. 
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1.10 - ANTIMICROBIANOS INCLUIDOS NO ESTUDO  

No projecto desenvolvido, foram seleccionadas cinco antimicrobianos, dois 

macrólidos (eritromicina e azitromicina), os antimicrobianos de primeira linha no tratamento 

da campilobacteriose e três fluoroquinolonas, a ciprofloxacina, o antimicrobiano de segunda 

linha nesta infecção e as novas fluoroquinolonas, moxifloxacina e gatifloxacina, as quais 

embora usualmente tenham indicação no tratamento de outras infecções, neste contexto, 

procurou saber-se, à semelhança de outros estudos publicados93,99,182, qual o seu 

comportamento in vitro face a esta bactéria. 

 

1.10.1 - Macrólidos 

Mecanismo de acção. Este grupo de antibióticos tem em comum um anel de lactona 

macrocíclico, na eritromicina com catorze átomos de carbono e na azitromicina, um derivado 

semi-sintético, com quinze átomos de carbono. São fármacos bacteriológicos ou bactericidas, 

consoante a sua concentração e o microrganismo em causa, actuando por inibição da síntese 

proteica ao ligarem-se de modo reversível às subunidades ribossômicas 50S de 

microrganismos sensíveis, inibindo o alongamento das cadeias peptídicas e levando o 

peptidil-tARN a dissociar-se do ribossoma167. O local de ligação das subunidades 50S é 

composto pela subunidade ARNr (ácido ribonucleico ribossómico) 23S, proteína ribosomal 

L4 e a proteína ribosomal L2214. 

Mecanismo de resistência. Em C. jejuni e C. coli a resistência aos macrólidos 

envolve fundamentalmente alterações do local alvo do antibiótico na bactéria, as quais são 

desencadeadas por mutações cromossómicas com substituição de nucleótidos nas posições 

2074 e 2075 (correspondem às posições 2058 e 2059 na nomenclatura de numeração 
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Escherichia coli), nos genes ARNr 23S de Campylobacter (genes que codificam as proteínas 

ribossomais)51,63,173.  

Além das mutações nos genes ARNr 23S, alguns estudos mostraram que a resistência 

aos macrólidos pode também envolver um mecanismo de efluxo, o qual contribuirá para o 

fenótipo de multiresistência da bactéria100,128. As mutações associadas aos nos genes ARNr 

23S são na maioria dos casos identificadas em três cópias do gene alvo, referindo Gibreel et 

al. que são necessárias pelo menos duas para conferir resistência aos macrólidos, sendo que as 

mutações nas posições 2074 e 2075 estão habitualmente associadas a altos níveis de 

resistência aos macrólidos63. Noutros microrganismos, a resistência aos macrólidos pode 

também ser causada por alterações nas proteínas ribosomais L4 e L22140. Finalmente, o 

sistema de bomba de efluxo (CmeABC) confere baixa resistência a estes antimicrobianos106, 

podendo ainda actuar sinergicamente com outros mecanismos, tais como alterações nas 

proteínas ribosomais L4 eL2226. 

 

1.10.2 – Fluoroquinolonas 

Mecanismo de acção. As primeiras fluoroquinolonas desenvolveram-se na década de 

oitenta, após a introdução de flúor na posição 6 do núcleo original (quinoleína)71,128.Estes 

antimicrobianos com actividade bactericida, actuam no ADN bacteriano ligando-se ao ADN 

girase (GyrA, GyrB) e ADN topoisomerase IV (ParC, ParE). Desta forma, vão interferir com 

a replicação, reparação e transcrição do ADN, resultando na morte da bactéria1. De acordo 

com Payot et al.128, há um aumento da evidência que o alvo secundário (topoisomerase IV) 

está ausente nesta bactéria. 

Mecanismo de resistência. A resistência de Campylobacter às fluoroquinolonas está 

associada a mutações cromossômicas que modificam o gene do ADN girase1,183, os alvos da 
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acção das quinolonas. Mutações nos aminoácidos Thr-86, Asp-90 e Ala-70, dos genes que 

codificam o ADN girase (gyrA), resultam em resistência em C. jejuni183, sendo que mutações 

na Thr-86 são as mais comuns1,72. 

Em C. jejuni, a sequenciação do gene da gyrA demonstrou que a substituição do 

aminoácido Thr-86-Ile estava associado a um alto nível de resistência às fluoroquinolonas183 e 

a substituição do aminoácido Asp-90-Ala e Ala-70-Thr foram associados com moderado nível 

de resistência aos mesmos antimicrobianos51. Gibreel et al. sugerem que a combinação da 

substituição do aminoácido Thr-86-Ile na proteína GyrA e do Arg-139-Gln na proteína ParC 

leva a um alto nível de resistência às fluoroquinolonas64. 

       Sistemas de exportação dos antimicrobianos através de bombas de efluxo estão também 

implicados nos mecanismos de resistência às fluoroquinolonas100 conferindo o sistema de 

bomba de efluxo (CmeABC) resistência intrinseca a um largo grupo de antimicrobianos 

incluindo fluoroquinolonas, macrólidos, ampicilina, tetraciclinas e cloranfenicol100,128. Payot 

et al.  referem que este sistema actuando sinergicamente com as mutações nos genes da Gyr A 

ou 23S rARN conferem alto nível de resistência a fluoroquinolonas e macrólidos128. 

 

1.11 – COMENTÁRIO FINAL 

Os dados publicados em vários países evidenciam a elevada resistência de 

Campylobacter spp. à ciprofloxacina, no entanto em Portugal a situação é desconhecida, 

designadamente devido ao facto de poucos laboratórios pesquisarem por rotina esta bactéria. 

Desta forma, com a aplicação de métodos rápidos e de fácil acessibilidade, pretende-se 

estudar em estirpes isoladas em cidadãos portugueses, os padrões de sensibilidade de 

Campylobacter spp. aos antimicrobianos descritos anteriormente.  


