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3.1 - POPULAÇÃO ESTUDADA  

Foi realizado um estudo epidemiológico 

retrospectivo (ano 2003-2005) e prospectivo (ano 

2006 e 2007). A amostragem compreende cento e 

vinte e três doentes com gastroenterite, assistidos 

em hospitais portugueses (Hospital de São 

Sebastião em Santa Maria da Feira (1), Centro 

Hospitalar de Coimbra em Coimbra (2), Centro 

Hospitalar das Caldas da Rainha em Caldas da 

Rainha (3), Hospital de Santa Maria e Hospital de 

D. Estefânia em Lisboa (4) entre o ano 2003 e 2007 

(figura 3). 

 Das fezes destes doentes, foram isoladas 

estirpes de Campylobacter spp., sendo que de cada 

doente foi estudado apenas um isolamento 

bacteriano. As estirpes foram congeladas, no hospital de origem, em meio de glicerol a -70ºC. 

 

3.2 - QUESTÕES ÉTICAS 

Não houve necessidade de consentimento informado, na medida em que foram 

utilizadas estirpes congeladas de produtos já estudados laboratorialmente e aos quais foi 

retirada toda e qualquer referência à identidade do doente, sendo utilizada uma numeração 

sequencial das amostras. A confidencialidade foi desta forma preservada, sendo apenas 

necessário consultar alguns dados demográficos. 

 

 

               FIGURA 3 – Mapa de Portugal  
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3.3 - VARIÁVEIS EM ESTUDO 
 

As variáveis do estudo incluíram alguns dados sociodemográficos, clínicos (género, 

idade, data de colheita, doença concomitante) e laboratoriais (identificação, testes de 

susceptibilidade aos antimicrobianos das estirpes isoladas). No quadro 4 estão discriminadas 

as variáveis estudadas. 

 

       QUADRO 4 – Descrição das variáveis incluídas no estudo. 
 

Variáveis Discrição 
 

 

Género Masculino  
Feminino 

Idade  0-11 meses 
1-5 anos 
6-14 anos 
15-40 anos 
41-64 anos 
> 64 anos 

Data colheita fezes Mês 
Ano  

Sóciodemográficas 

Hospital participantes Santa Maria (HSM) 
Dona Estefânia (HDE) 
São Sebastião (HSS) 
Centro Hospitalar Coimbra (CHC) 
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha 
(CHCR) 

Clínicos  Diarreia   
 Diarreia com sangue  
 Diarreia + Imunossupressão  
 Diarreia + VIH positivo  
 Diarreia + Outras patologias  
Laboratoriais  Identificação bactéria API Campy 
 Testes de susceptibilidade Etest 

Disco Difusão 

 
 

 

Relativamente à idade dos doentes integrados no estudo, esta variável foi dividida em 

cinco grupos etários de acordo com a metodologia utilizada pela Enter-net
11. Os hospitais que 

colaboraram neste estudo estão discriminados na população estudada e a metodologia 

aplicada aos testes de susceptibilidades será discriminada no ponto 3.8. 
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3.4 – MATERIAL DE USO CORRENTE EM LABORATÓRIO  

Foram utilizados material de uso único como ansas, zaragatoas e pipetas de Pasteur 

estéreis bem como soro fisiológico 0.85%, água destilada e água oxigenada. 

Outro material necessário foi adquirido à Firma bioMérieux® SA (Marcy l’toile-

France) e incluiu saquetas de microaerofilia (Ref. 96125) e a utilização de jarras de incubação 

(Ref. 96127) e ainda um densitómetro (Ref. 99820) fundamental a leitura dos inóculos das 

culturas em estudo. 

 

3.5 – MEIOS DE CULTURA E REAGENTES  

Foram utilizados meios de cultura comercializados pela bioMérieux® Sa (Marcy 

l’toile-France), designadamente Gelose Columbia com 5% sangue de carneiro (Ref. 43041), 

Gelose Mueller Hinton 2 com 5% de sangue de carneiro (Ref. 43321), Gelose Mueller Hinton 

(Ref.43301). 

Para a identificação de Campylobacter spp. utilizaram-se sistemas padronizados 

comercializados pela mesma firma, como seja API Campy (Ref. 20800) bem como alguns 

reagentes que se adicionam após o período de incubação e aquando da leitura das reacções, 

designadamente: ácido sulfanílico + dimetil.naftilamina (NIT 1 e NIT 2, Ref. 70 442), Fast 

Blue BB (FB, Ref. 70 560), ninidrina (NIN, Ref. 70 490) e óleo de parafina (Ref. 70 100) e 

ainda reagente oxidase (Ref. 55635). 

 

3.6 - ANTIMICROBIANOS ESTUDADOS 

Foram utilizados dois métodos de susceptibilidades aos antimicrobianos (Etest e 

Difusão disco). Os antimicrobianos estudados estão discriminados no quadro 5. 
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QUARO 5 – Gradiente de concentração ou concentração dos  

antimicrobianos utilizados no Etest e na Difusão Disco. 

Antibióticos 
Etest 

(ug/ ml) 

Discos 

(ug) 

Eritromicina 0,016 – 256 15 

Azitromicina 0,016 – 256 - 

Ciprofloxacina 0,002 – 32 5 

Moxifloxacina 0,002 – 32 - 

Gatifloxacina 0,002 – 32 - 

Cefalotina - 30 

Ácido nalidixico - 30 

                            ug – micrograma; ml - mililitro 

 

Os Etest foram adquiridos à firma AB BIODISK (Solna, Suécia) e os discos à 

bioMérieux® SA (Marcy l’toile-França). 

 

3.7 - IDENTIFICAÇÃO DAS ESTIRPES 

Numa primeira etapa, a recuperação das estirpes congeladas passou pela sua 

inoculação em placas de Gelose Columbia com 5% sangue de carneiro (COS) e incubação 

destas por 48 a 72 horas a 35ºC ± 2 em atmosfera de microaerofilia (5% de O2, 10% CO2, 

85%N2).  

A identificação da cultura bacteriana baseou-se na morfologia das colónias, coloração 

de gram, testes de catalase e oxidase e inoculação das estirpes isoladas para meio de GOS e 

sua incubação em atmosfera de aerofilia. Outros testes bioquímicos necessários para a 

identificação da bactéria foram realizados através de um sistema padronizado, o API Campy 

que utiliza mini-testes e uma base de dados específica. Os procedimentos seguidos estão de 

acordo com as instruções do fabricante (http://www.biomerieux.com).  
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3.7.1 - API Campy  

A galeria API Campy comporta 20 microtubos que contêm substratos desidratados, 

divididos em duas galerias diferentes. A primeira parte da galeria, (testes enzimáticos e 

convencionais) é inoculada com uma suspensão densa que rehidrata os substratos. As 

reacções produzidas durante o período de incubação (em aerobiose) traduzem-se pelas 

mudanças de cor espontâneas ou reveladas através da adição de reagentes. 

A segunda parte da galeria (testes de assimilação ou inibição) é inoculada com um 

meio mínimo, incubado em atmosfera microaerófila. As bactérias crescem se forem capazes 

de utilizar o substrato correspondente ou se forem resistentes ao antibiótico testado. O Teste 

catalase constitui o 21º teste de identificação a anotar na ficha de resultados.  

Para a preparação do inóculo abre-se uma ampola de API NaCl 0,85% (3 ml) e com 

uma zaragatoa estéril coleta-se toda a cultura previamente preparada, efectuando uma 

suspensão com uma opacidade equivalente a 6 de McFarland (comparar com o testemunho de 

opacidade presente na embalagem) que é utilizada imediatamente após a preparação. 

Seguidamente inocula-se a primeira parte da galeria, testes URE e PAL da primeira 

parte da galeria e teste H2S da segunda parte da galeria (quadro 6 e 7) com cerca de 80 ul da 

suspensão anterior em cada tubo, evitando a formação de bolhas e encher a parte do tubo do 

teste H2S. Cobre-se o teste URE com óleo de parafina criando um menisco convexo. Incubar 

24 horas a 36ºC ± 2ºC em atmosfera aeróbia. 

Para inoculação da segunda parte, testes GLU a ERO da segunda parte da galeria 

(quadro 7) abre-se uma ampola de API AUX Médium para a qual se transfere cerca de 150 ul 

da suspensão anterior ou a totalidade da suspensão bacteriana que sobrou. Homogeneíza-se e 

distribui-se esta nova suspensão nos tubos e cúpulas, evitando a formação de um menisco 
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convexo ou côncavo. Incuba-se a galeria 24 horas (± 2 horas) a 35 ± 2ºC em atmosfera 

microaerófila. 

       

         QUADRO 6 – Descrição dos testes e reacções da galeria API Campy (primeira parte). 

N.º* Teste Componente activo Reacções 

1 URE Ureia Urease 

2 NIT Nitrato de potássio Redução dos nitratos 

4 EST 5-bromo-4-cloro-3-indoxil-acetato Esterase 

1 HIP Hipurato de sódio Hipurato 

2 GGT Ác. yl-glutâmico-B-naftilamida Gama glutamil transferase 

4 TTC Cloreto de trifeniltetrazolium Redução do Cloreto de 

trifeniltetrazolium 

1 

2 

4 

1 

PyrA 

ArgA 

Aspa 

PAL 

Acido piroglutamico-B-naftilamido 

L-arginina-4-metoxi-B-naftilamido 

Ácido aspartato-B-naftilamido 

2-naftil fosfato 

Pirrolidonil arilamidase 

L-arginina arilamidase 

L-aspartato arilamidase 

Fosfatase alcalina 

*Pnº – Perfil numérico 

 

Para a leitura da primeira parte, adicionam-se os reagentes: teste NIT: 1 gota de NIT 

1 e de NIT 2 (teste HIP), 3 gotas de NIN (teste GGT, PyrA, ArgA, PAL) 1 gota de FB. 

Espera-se 5 minutos e depois lêem-se as reacções consultando o quadro de leitura. 

Na segunda parte da galeria (quadro 7), se o teste SUT for positivo, lêem-se todos os 

testes de assimilação ou de inibição de crescimento. Se for negativo, volta-se a incubar a 

segunda parte da galeria 24 horas.  

Qualquer crescimento mesmo muito fraco é considerado como uma reacção positiva. 

O teste SUT é um testemunho positivo e crescimento. Se for negativo após 48 horas, os outros 

testes de assimilação ou de inibição do crescimento são geralmente negativos e assim 

considerados pela base de dados. Anotam-se as reacções na ficha de resultados. 
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A cada teste está associado um número (1, 2 ou 4) e a identificação é obtida a partir 

do perfil numérico (anexo X) obtido pela leitura das duas galerias após adição dos reagentes 

acessórios e de acordo com um alteração da cor da reacção (1º galeria) ou presença de 

turbidez ou não de turbidez na segunda galeria. 

Nas reacções negativas a cor das reacções processados nos microtubos, mantém-se 

incolor, excepto a URE que é amarela. No caso das reacções serem positivas aparecerá a cor 

laranja nos testes URE, GGT, PyrA, ArgA, Aspa e os testes NIT, TTC passarão a 

rosa/vermelho enquanto o PAL apresentará a cor púrpura e finalmente o HIP apresenta uma 

cor violeta. 

QUADRO 7 – Descrição dos testes e reacções da galeria API Campy (segunda parte). 

Pn.º* Teste Componente activo Reacções 

2 H2S Tiosulfato de sódio Produção de H2S 

4 GLU D-glucose Assimilação (GLU) 

1 SUT Sucinato  de sódio Assimilação (SUT) 

2 NAL Ácido nalidìxico Inibição do crescimento 

4 CFZ Cefazolina de sódio Inibição do crescimento 

1 ACE Acetato de sódio Assimilação (ACE) 

2 PROP Ácido propiónico Assimilação (PROP) 

4 MLT Ácido málico Assimilação (MLT) 

1 CIT Citrato de trissódico Assimilação (CIT) 

2 ERO Eritromicina  Sensibilidade  

 

Nas reacções negativas, o produto da reacção apresenta-se transparente (ausência de 

crescimento ou sensibilidade) ao contrário das positivas em que as cúpulas se apresentam 

turvas (crescimento ou resistência).  

 

3.8 - TESTES DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

O método agar diluição foi aprovado pela NCCLS em 2002, como o método 

estandardizado para Campylobacter spp.117. É um método caro e moroso não sendo o ideal 
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para os laboratórios de rotina. Neste contexto a susceptibilidade aos antimicrobianos foi 

testada através de dois métodos de difusão em meios sólidos, de fácil execução e com 

possibilidade de testar poucos isolados: Difusão em disco que  utiliza discos com 

concentrações fixas do antibiótico e o Etest que utiliza tiras com um gradiente de 

concentração dum antimicrobiano. 

Para a recuperação das estirpes congeladas, estas foram inoculadas em COS e 

incubadas 48 a 72 horas a 35 ± 2ºC em atmosfera microaerofilica.  

Os meios de cultura utilizados para os testes de susceptibilidade descritos foram 

Gelose Muller- Hinton suplementada com 5% de sangue de carneiro. Os antibióticos testados 

por cada um dos métodos estão discriminados no quadro 7. 

 

3.8.1 – E-test (Epsilometer test) 

Etest é uma técnica quantitativa que permite a determinação da concentração mínima 

inibitória (CMI) dos agentes antimicrobianos.  

Consiste numa tira de plástico inerte não porosa cuja superfície superior contém uma 

escala que expressa a CMI em µg/ml e o código identificador do agente antimicrobiano. Na 

superfície inferior da tira está imobilizado um gradiente de concentrações correspondente a 15 

diluições duplas, do agente antimicrobiano, predefinido de acordo com o método 

convencional para a determinação da CMI.  

A metodologia seguida está de acordo com as normas do fabricante, AB BIODISK 

2004-10 (Solna, Suécia). Para a preparação do inóculo escolheram-se colónias viáveis de uma 

cultura de 48 horas, que se homogeneizaram em soro fisiológico 0.85%.  

A turbidez do inóculo foi ajustada a 1.0 McFarland. A suspensão do inoculo foi 

espalhada na superfície do meio gelosado em toda a superfície e em três direcções. A 
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suspensão foi utilizada até ao máximo de 15 minutos após a sua preparação de forma a manter 

a sua viabilidade. Os Etest só foram aplicados na superfície gelosada após esta estar 

completamente seca. 

As tiras dos Etestes foram retiradas do congelador (-30ºC) e deixadas à temperatura 

ambiente cerca de 30 minutos. As tiras foram aplicadas à superfície do meio de cultura com a 

escala de CMI de frente e virada para cima, sem formar bolhas 

de ar entre o meio e a tira. 

 Quando a tira de Etest é aplicada à superfície, 

previamente inoculada, do meio gelosado, o gradiente do 

antimicrobiano é imediatamente transferido para a matriz da 

gelose.  

Após incubação a 36±2ºC durante 48 horas em 

atmosfera microaerófila forma-se uma elipse de inibição, 

simétrica e centrada ao longo da tira.  

O ponto de intersecção da elipse com a tira corresponde ao valor da CMI em µg/ml, 

que é lida directamente na escala (figura 4) em valores de CMI compreendidos entre duas 

diluições a leitura é a da diluição mais elevada. 

De acordo com estudos realizados por outros autores78,83,21, na interpretação dos 

resultados foram adoptados os pontos de corte documentados na CLSI119, das 

Enterobacteriaceae para a ciprofloxacina e gatifloxacina, de Streptococcus pneumoniae para a 

moxifloxacina e de Staphylococcus spp. para os macrólidos (quadro 8). 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 -Etest (imagem 
disponível em http://www 
.srga.org/RAFMETOD/etest.ht
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                QUADRO 8 – CMI’s interpretativos* dos antibióticos utilizados nos Etest 

CMI (ug/mL) Microorganismo 

ou grupo 

Agentes 

antimicrobianos S I R 

Eritromicina ≤0.5 1-4 ≥8 
Sthaphylococcus spp 

Azitromicina ≤2 4 ≥8 

Ciprofloxacina ≤1 2 ≥4 
Enterobacteriaceae 

Gatifloxacina ≤2 4  

Streptococcus pneumoniae Moxifloxacina ≤1 2 ≥4 

 

                  * NCCLS.M100-S14, 2004. M7-A6 – Methods for dilutions antimicrobial susceptibility    

              tests for bacteria that grow aerobically; Approved Standard , Sixth edition. 

 

3.8.2 - Difusão em Disco  

O teste de difusão disco, usualmente conhecido como o método de Kirby Bauer é um 

exame qualitativo no qual discos de papel são impregnados com uma simples concentração de 

diferentes antibióticos. Neste procedimento foi adoptada a metodologia descrita no “Clinical 

Microbiology Procedures Handbook  (2004)”84. 

Os discos são colocados na superfície de uma placa de 

agar que foi inoculada com uma suspensão da bactéria cuja 

preparação do inóculo é idêntica ao procedimento executado 

para os Etest. Durante a incubação, os antibióticos difundem 

para fora dos discos criando um gradiente de concentração 

(figura 5).  

Depois de 48 horas, o diâmetro da zona de inibição (halos de inibição) é medido em 

milímetros e são utilizadas tabelas de referência para determinar se a bactéria é sensível (S), 

intermédio (I) ou resistente (R) ao antimicrobiano testado. Os critérios de interpretação 

utilizados estão discriminados no quadro seguinte: 

              

FIGURA 5 – Difusão em disco 
(imagem disponível  em 
http://www.aam.org.ar/actividades/Cam
pylobacter.pdf 
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       QUADRO 9 – Critérios de interpretação* dos halos de inibição (mm) 

Diâmetro (mm) Microorganismo 

ou grupo 

Agentes 

antimicrobianos R I S 

Sthaphylococcus 

spp 
Eritromicina ≤13 1144--2222  ≥≥2233  

Ácido nalidixico ≤13 14-18 ≥19 

Ciprofloxacina ≤15 16-20 ≥21 Enterobacteriaceae 

Cefalotina ≤14 15-17 ≥18 

            *NCCLS. M100-S14, 2004. M2-A8 – Performance Standards for antimicrobial disk  

              susceptibility tests; approved standard – eighth edition. 

 

3.9 – CONTROLO DE QUALIDADE 

Como controlo de qualidade dos métodos testados utilizaram-se as estirpes padrão: 

Campylobacter jejuni ATCC 33560, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Escherichia 

coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 29213 de acordo com NCCLS M100-

S14119. As estirpes ATCC foram adquiridas à Firma Imunoreage (MediMark® Europe, 

France). O controlo de qualidade foi efectuado a cada novo lote de antibióticos, meios de 

cultura, microaerofilia ou em cada “run”. Os meios de cultura utilizados foram: Gelose 

Mueller Hinton com 5% sangue carneiro para Campylobacter jejuni ATCC 33560, 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 e Gelose Mueller Hinton para Escherichia coli 

ATCC 25922 e Staphylococcus aureus ATCC 29213. 

 

3.10 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística dos dados referentes às variáveis em estudo foi efectuada 

utilizando o programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para 

Window, versão 13.0, tendo sido aplicados os testes do Qui-quadrado e do Qui-quadrado por 

Simulação de Monte Carlo e o teste de Fisher. 


