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4.1 - CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ESTUDADO  

No período em que decorreu o estudo, foram seleccionados cento e vinte e três casos 

que obedeciam aos critérios de inclusão previamente definidos e que constituem o grupo 

estudado. Os resultados serão apresentados de acordo com a caracterização demográfica e 

clínica do grupo, bem como com os dados laboratoriais obtidos, designadamente a 

identificação das estirpes e os testes de susceptibilidade aos antimicrobianos seleccionados. 

Obtiveram-se resultados para todas as variáveis, excepto em três das amostras, em que não foi 

possível saber o género e a idade do doente. 

 

4.2 – DADOS DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

4.2.1 – Ano de isolamento das estirpes e hospitais participantes 

As estirpes estudadas foram fornecidas pelos cinco hospitais portugueses incluídos no 

estudo. Verifica-se que a maioria das estirpes, 55,3%, foi fornecida pelo Hospital de Santa 

Maria em Lisboa (HSM), sendo que o Centro Hospitalar das Caldas da Rainha (CHCR) 

contribuiu com apenas 4,1% do total das estirpes estudadas.  

O Hospital Dona Estefânia (HDE), Hospital São Sebastião (HSS) e o Centro 

Hospitalar de Coimbra (CHC) contribuíram respectivamente com 15,4%, 8,9% e 16,3% do 

total das estirpes. Os anos 2006 e 2007 foram o período em que foi solicitado aos vários 

hospitais participantes a sua colaboração na cedência de estirpes, sendo que todas as 

referentes aos anos 2003, 2004 e 2005 são estirpes que foram isoladas e congeladas nos 

respectivos hospitais, por motivos alheios a este estudo.  

A maioria das estirpes foi isolada nos anos 2005, 2006 e 2007, respectivamente 26%, 

30,1% e 24,4%. Nos anos 2003 e 2004 apenas o HSM contribuiu para o estudo 
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respectivamente com quinze e nove estirpes correspondendo a 12,2% e 9,0% das cento e vinte 

e três estirpes estudadas. 

 

4.2.2 – Meses de isolamento 

No quadro 10 estão descritos os casos isolados de Janeiro a Dezembro, no total do 

período estudado. Verifica-se que o maior número de casos isolados se reporta aos meses de 

Setembro, Agosto e Janeiro, seguindo-se os meses de Novembro e Dezembro.  

 
          QUADRO 10 – Distribuição mensal Campylobacter spp.  no período de 2003 a 2007.  

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

N.º 14 3 7 8 6 9 8 16 19 9 12 12 123 

% 11,4 2,4 5,7 6,5 4,9 7,3 6,5 13,0 15,4 7,3 9,8 9,8 100,0 

        N.º – número de isolamentos; % - percentagem; Jan – Janeiro; Fev – Fevereiro; Mar – Março; Abr – Abril; Mai – Maio; 

       Jun – Junho; Jul – Julho; Ago – Agosto; Set – Setembro; Out – Outubro; Nov – Novembro; Dez – Dezembro. 

 

Na figura 6 está representada a distribuição gráfica percentual dos isolamentos de 

Campylobacter, sendo perceptível a sua maior incidência nos meses de Agosto e Setembro.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

pe
rc

en
ta

ge
m

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
 

 FIGURA 6 – Distribuição dos isolamentos de Campylobacter de Janeiro a  
 Dezembro e de 2003 a 2007.  
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No entanto, a análise destes dados não permite estabelecer uma relação de 

dependência entre as estirpes isoladas e os meses do ano (P=0,641; teste do Qui-quadrado por 

Simulação de Monte Carlo). 

 

4.2.3 – Grupos etários e hospitais participantes 

Relativamente ao cruzamento destas variáveis, verifica-se que as estirpes cedidas por 

dois dos hospitais, HDE em Lisboa e o CHC em Coimbra, são exclusivamente de doentes 

pediátricos com predomínio dos isolamentos no grupo do um aos cinco anos (quadro 11). Nos 

restantes hospitais, com excepção do CHCR, embora os doentes estejam distribuídos pelos 

vários grupos etários continua a verificar-se, por hospital, um predomínio no mesmo grupo 

etário.  

Estes resultados têm de ser analisados com muita precaução, na medida em que as 

estirpes cedidas pelos hospitais de HDE e CHC são exclusivamente de doentes pediátricos, 

contribuindo com 31,7% do total dos doentes estudados. 

 

                QUADRO 11 – Distribuição dos doentes* por grupo etário e hospital participante  

                (anos 2003- 2007).         

 

                 * três dos 123 doentes não têm registo da idade; % - percentagem; n.º - número 

 
 

Hospital 

HSM HDE HSS CHC CHCR 
Total Grupo 

etário 
% % % % % n.º % 

0-11 meses 5,8 1,7 2,5 6,7 1,7 22 18,3 

1-5 anos 18,3 9,2 5,0 8,3 0,0 49 40,8 

6-14 anos 5,0 5,0 0,0 1,7 0,0 14 11,7 

15-29anos 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8 6,7 

30-40 anos 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 5,0 

41-64 anos 10,0 0,0 0,0 0,0 0,8 13 10,8 

>64 anos 4,2 0,0 0,8 0,0 1,7 8 6,7 

Total  55,0 15,8 8,3 16,7 4,2 120 100,0 
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 4.2.4 – Grupos etários e género 

O estudo da distribuição dos isolamentos de Campylobacter, de acordo com o género e 

grupo etário dos doentes (quadro 12), permitiu observar uma maior incidência no grupo com 

idade entre um e cinco anos, correspondendo a 40,8% (49 em 120) do total dos doentes. 

Segue-se o grupo com idade inferior a onze meses (18,3%), perfazendo os dois grupos 59,1% 

do total de doentes estudados.  

 

QUADRO 12 – Distribuição dos doentes* por grupo etário e género dos doentes 
(anos 2003-2007). 

                                      * três dos 123 doentes não têm registo da idade; % - percentagem; n.º - número 

 

No género dos doentes verifica-se um discreto predomínio de isolamentos no género 

masculino, no grupo etário do um aos cinco anos e dos seis aos catorze anos, ao contrário do 

que acontece nos grupos dos zero aos onze meses e dos quinze aos vinte e nove anos e dos 

quarenta e um aos sessenta e quatro anos, em que há um discreto predomínio do género 

feminino. A análise dos resultados da relação entre o género do doente e grupo etário a que 

pertence não é no entanto significativa (P=0,678; teste Qui-quadrado por Simulação de Monte 

Carlo). 
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Na figura 7 pode observar-se o que foi referido relativamente aos grupos etários e 

género. 
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FIGURA 7 – Distribuição de Campylobacter por grupo etário e género do doente. 

 

4.2.5 – Dados clínicos 

Todos os doentes inseridos neste estudo e aos quais foi efectuado coprocultura, 

apresentavam um quadro clínico de gastroenterite (quadro 14).  

                         
 QUADRO 13 – Doença associada aos doentes com isolamento  

                          de Campylobacter nas fezes. 

100 81,3

7 5,7

5 4,1

1 ,8

10 8,1

123 100,0
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Diarreia + HIV
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Total
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Procurou associar-se a diarreia a outro sintoma, designadamente sangue ou doença 

concomitante (VIH positivos ou outras doenças que cursam com imunodepressão), agrupando 

desta forma os doentes. Estes dados foram obtidos de acordo com as informações que 

constavam na requisição analítica destes doentes, aquando da sua observação clínica inicial. 

Os grupos resultantes são os que constam no quadro 13. 

 

 4.3 – ESPÉCIES DE CAMPYLOBACTER ISOLADAS 

A maioria das estirpes, num total de 110 que correspondem a 89,4 % do total das 

estirpes estudadas, foi identificada como Campylobacter jejuni, sendo que 66,7% (82 em 123) 

pertencem à subespécie C. jejuni jejuni 1 e 10,6% (13 em 123) das estirpes foram 

identificadas como C. coli (Quadro 14). 

                         
QUADRO 14 – Frequência e percentagem das várias espécies de Campylobacter 
identificadas. 

Campylobacter Frequência  Percentagem 
Percentagem 

Cumulativa 

C. jejuni jejuni 1 82 66,7 66,7 

C. jejuni (outros)* 28 22,7 89.4 

C. coli 13 10,6 100,0 

Total  123 100,0 100,0 

            * inclui sete (5,7%) estirpes das C .jejuni jejuni 2, nove estirpes (7,3%) de C. jejuni  

                    doylei  e doze estirpes (9,8%) de C. jejuni. 
 

Na figura 8 pode observar-se o predomínio de C. jejuni com 110 em 123 estirpes 

identificadas, relativamente a C. coli com apenas 10,6% do total de estirpes identificadas. 
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FIGURA 8 – Distribuição de Campylobacter pelas duas espécies identificadas  

                           no   período de 2003 a 2007. 
 

 

4.4 –CAMPILOBACTER  E DADOS DEMOGRÁFICOS 

 4.4.1 –Campylobacter isoladas entre 2003 e 2007. 

Das estirpes identificadas, o ano 2006 correspondeu ao período em que foram 

estudadas um número maior de Campylobacter, 37 em 123 (30,1% do total) (quadro 15).  

 

                  QUADRO 15 - Distribuição de C. jejuni e C. coli  nos anos  2003 a 2004 
 

C. jejuni C. coli Total  
Ano  

n.º %  n.º %  n.º % 

2003 12 9,8 3 2,4 15 12,2 

2004 9 7,3 0 0,0 9 7,3 

2005 29 23,6 3 2,4 32 26,0 

2006 33 26,8 4 3,3 37 30,1 

2007 27 22,0 3 2,4 30 24,4 

Total  110 89,4 13 10,6 123 100,0 

 
 

C. jejuni foi a espécie predominante, quer anualmente, quer no total do período 

estudado, com 89,4%, (110 em 123 Campylobacter). No ano 2004, a espécie C. coli não foi 
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identificada correspondendo C. jejuni a 100% do total de estirpes identificadas nesse ano. No 

entanto esta percentagem representa apenas 7,3% do total de Campylobacter. 

 

4.4.2 – Campylobacter e hospitais participantes 

Em todos os hospitais participantes, C. jejuni correspondeu sempre à estirpe 

predominante, sendo que 47,2% (58 de 123) foram estirpes cedidas pelo HSM (quadro 16). 

Também das treze estirpes de C. coli identificadas, dez foram cedidas pelo HSM 

correspondendo a 8,1% do total de todas as estirpes de Campylobacter estudadas.  

Verifica-se que nas estirpes cedidas pelo HSS e pelo CHCR não foi identificado C. 

coli correspondendo C. jejuni a 100% das identificações, no entanto, estes hospitais apenas 

contribuíram com 8,9% e 4,1% do total das estirpes estudadas. 

 

QUADRO 16 – Distribuição dos isolamentos de Campylobacter de acordo  

com os hospitais participantes (anos 2003-2007). 

C. jejuni C. coli Total  
Hospital  

n.º %  n.º %  n.º % 

HSM 58 47,2 10 8,1 68 55,3 

HDE 18 14,6 1 0,8 19 15,4 

HSS 11 8,9 0 0,0 11 8,9 

CHC 18 14,6 2 1,6 20 16,3 

CHCR 5 4,1 0 0,0 5 4,1 

Total  110 89,4 13 10,6 123 100,0 

              n.º - numero de estirpes; % percentagem de estirpes 
 
 
4.4.3. – Campylobacter e grupos etários 

Relativamente ao isolamento das diferentes espécies de Campylobacter nos vários 

grupos etários, C. jejuni é a espécie predominante em todos os grupos etários verificando-se 

no entanto alguma variação percentual por grupo (quadro 17). Assim, no grupo etário dos 15 

aos 29 anos, houve um predomínio desta espécie, correspondendo a 100%.  
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QUADRO 17 – Distribuição dos isolamentos de C. jejuni e C. coli por grupo etário (anos 

2003 a 2007). 

C. jejuni C. coli Total  Grupos 

etários n.º % grupo % total n.º % grupo % total  n.º % 

0– 11 meses 21 95,5 17,5 1 4,5 0,8 22  18,3 

1-5 anos 46 93,8 38,3 3 6,1 2,5 49  40,8 

6– 14 anos 10 71,4 8,3 4 28,6 3,3 14  11,7 

15– 9 anos 8 100,0 7,5 0 0,0 0,0 8  6,7 

30– 40 anos 5 83,3 4,2 1 16,7 0,8 6  5,0 

41– 64 anos 9 69,2 7,5 4 30,8 3,3 13  10,8 

>64 anos 8 100,0 6,7 0 0,0 0,0 8  6,7 

Total  107 89,2 89,2 13 10,8 10,8 120*  100,0 

              n.º – número de isolamentos de Campylobacter; *três doentes não têm registo da idade 

 

 

As estirpes de C. coli foram isoladas predominantemente em doentes dos grupos 

etários dos 6 aos 14 anos e dos 41 aos 64 anos, correspondendo respectivamente, a 28,6% e 

30,8% do total de cada grupo e a 3,3% do total de Campylobacter. 

 

 
4.5 – RESULTADOS DOS TESTES DE SUSCEPTIBILIDADE 

4.5.1 – Resultados com os Etestes 

No quadro 18 estão descritos os resultados observados na aplicação do método Etest 

às estirpes de Campylobacter. Na primeira coluna estão discriminados as Concentrações 

Mínimas Inibitórias (CMI`s) para os quais foram encontradas leituras nos Etest e na segunda e 

quarta coluna o número de estirpes com resultados nesses CMI`s. A percentagem é 

apresentada em valores cumulativos. No mesmo quadro observa-se sobre o fundo cinza claro 

as estirpes sensíveis aos macrólidos e a cinza escuro, as resistentes.  

No fundo branco estão representadas as estirpes intermédias, verificando-se que não 

foram observados Campylobacter spp. com resultados intermédios com a azitromicina. 
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Também de realçar que todas as estirpes resistentes aos macrólidos apresentam CMI`s nas 

mais altas concentrações inibitórias do antimicrobiano (256 µg/ml). 

 
 
QUADRO 18 – Distribuição da resistência de Campylobacter à eritromicina  

e à azitromicina com o método Etest. 

 

E – eritromicina; AZ – azitromicina; n.º – número; * percentagem cumulativa;  
A cinza escuro – estirpes resistentes aos antimicrobianos estudados. 

 

Relativamente aos resultados observados com as fluoroquinolonas, é preciso realçar 

que as concentrações de antibiótico existentes nas tiras do Etest apresentam valores muito 

diferentes às observadas nos Etest dos macrólidos, atingindo a concentração máxima de 32 

ug/ml. No quadro 19 estão discriminados os resultados obtidos com estes antimicrobianos. 

Verifica-se que o leque de concentrações de CMI`s nas estirpes resistentes é neste caso 

mais alargado, verificando-se no entanto, que a maioria de Campylobacter resistentes 

apresenta CMI no valor máximo de leitura do teste (32 ug/ml). Assim à ciprofloxacina, 

moxifloxacina e gatifloxacina observaram-se leituras de 32 ug/ml em respectivamente 69,9%, 

Antimicrobianos 
Eritromicina Azitromicina 

CMI 
(µg/ml) 

N.º % * N.º %* 
0,014   1 0,8 
0,016 1 0,8 4 4,1 
0,023 1 1,6   
0,032   7 9,8 
0,038 2 3,3   
0,047 1 4,1 8 16,3 
0,054   1 17,1 
0,064   20 33,3 
0,094 1 4,9 27 55,3 
0,125 6 9,8 16 68,3 
0,190 10 17,9 15 80,5 
0,250 8 24,4 6 85,4 
0,32   3 87,8 
0,38 17 38,2   
0,5 23 56,9 4 91,1 

0,75 11 65,9   
1,0 16 78,9 1 91,9 
1,5 6 83,7 2 93,5 
2,0 6 88,6   
3,0 6 93,5   
256 8 100,0 8 100,0 
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35,8% e 38,2% das estirpes. No global dos resultados, a ciprofloxacina apresenta valores mais 

elevados de CMI relativamente às outras fluoroquinolonas.  

 
 
QUADRO 19 – Distribuição dos CMI de Campylobacter às fluoroquinolonas  
estudadas com o método Etest. 

 

 Antimicrobianos  
Ciprofloxacina Moxifloxacina Gatifloxacina 

CMI 
(ug/ml) 

N.º %* N.º %* N.º %* 
0,006   1 0,8   
0,008     1 0,8 
0,012   2 2,4 2 2,4 
0,016 2 1,6 3 4,9 1 3,3 
0,023 1 2,4 5 8,9 4 6,5 
0,032 4 5,7 6 13,8 6 11,4 
0,047 4 8,9 3 16,3 2 13,0 
0,064 6 13,8 1 17,1 1 13,8 
0,094 1 14,6 1 17,9 4 17,1 
0,125 3 17,1   2 18,7 
0,250   1 18,7 1 19,5 
0,32 1 17,9     
0,38   1 19,5   
0,64 1 18,7     
0,75   2 21,1 1 20,3 
1,0   4 24,4 1 21,1 
1,5   5 28,5 4 24,4 
2,0 1 19,5 16 41,5 11 33,3 
3,0   9 48,8 8 39,8 
4,0 1 20,3 4 52,0 10 48,0 
6,0 3 22,8 6 56,9 6 52,8 
8,0 3 25,2 5 61,0 4 56,1 

12,0 3 27,6 3 63,4 2 57,7 
16,0 2 29,3   3 60,2 
18,0   1 64,2   
24,0 1 30,1   2 61,8 
32,0 86 100,0 44 100,0 47 100,0 

N.º – número; * percentagem cumulativa;  
fundo cinza claro – estirpes sensíveis aos antimicrobianos estudados  
fundo cinza escuro – estirpes resistentes aos antimicrobianos estudados,  
fundo branco - estirpes intermédias aos antimicrobianos. 
 
 

 

A CMI50 e CMI90 representam as concentrações inibitórias mínimas dos 

antimicrobianos que inibem completamente o crescimento visível de respectivamente, 50% e 

90% das estirpes178.  
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No quadro 20, estão discriminados os intervalos de concentração dos antimicrobianos 

estudados bem como as concentrações inibitórias para as quais 50 e 90% das estirpes de 

Campylobacter spp. incluídas são inibidas.  Desta forma, verifica-se que entre as 

fluoroquinolonas, a moxifloxacina e a gatifloxacina, são mais activas in vitro contra  

Campylobacter, com CMI50s de 4 e 6 µg/ml, respectivamente, seguido pela ciprofloxacina 

com CMI50s de 32 µg/ml. Os CMI90 observados para as três fluoroquinolonas atingem a 

escala máxima de leitura da tira Etest, 32 µg/ml.  

 

         QUADRO 20 – Intervalo de distribuição das CMI e CMI50 e CMI90 para os  

          antimicrobianos estudados. 

 

           

Os macrólidos, pelo contrário, apresentam CMI baixos, com CMI50s da eritromicina e 

da azitromicina, de 0,5 e 0,094 µg/ml respectivamente, verificando-se que nas concentrações 

de 3,0 e 0,5 µg/ml, o crescimento in vitro de 90% das estirpes é inibido. 

Do total das estirpes, 80,5% (99 de 123) foram resistentes a pelo menos uma 

fluoroquinolona (quadro 21), correspondendo a mais alta percentagem de resistência à 

ciprofloxacina, seguido pelas estirpes resistentes à moxifloxacina e gatifloxacina (51,2 e 

47,2%, respectivamente 63 e 58 estirpes do total de estirpes estudadas). 

   Sendo que todas as estirpes resistentes à gatifloxacina também o são à 

moxifloxacina, e todas as resistentes a estas fluoroquinolonas também o são à ciprofloxacina, 

a percentagem observada de resistência cruzada às fluoroquinolonas foi de 47,2% (63 de 123 

Intervalo CMI (µg/ml) 
Antibióticos 

(µg/ml) 50 90 

Eritromicina 0,016-256 0,500 3,000 

Azitromicina 0,014-256 0,094 0,500 

Ciprofloxacina 0,016-32 32,000 32,000 

Moxifloxacina 0,006-32 4,000 32,000 

Gatifloxacina 0,012-32 6,000 32,000 
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estirpes). A percentagem observada de resistência aos dois macrólidos incluídos no estudo foi 

de 6,5% (8 de 123 estirpes). 

 

QUADRO 21 - Resultados globais observados nos testes de susceptibilidade  

Campylobacter aos antimicrobianos com o método Etest. 

Sensível Intermédio Resistente 
Antibióticos 

N.º % N.º % N.º % 

Eritromicina 81 65,9 34 27,6 8 6,5 

Azitromicina 115 93,5 0 0 8 6,5 

Ciprofloxacina 23 18,7 1 0,8 99 80,5 

Moxifloxacina 30 24,4 30 24,4 63 51,2 

Gatifloxacina 41 33,3 24 19,5 58 47,2 

                                              N.º – número; % - percentagem 

 

No quadro 22 pode observar-se a distribuição das estirpes de Campylobacter 

resistentes aos vários antimicrobianos estudados com o método Etest, por ano e nos anos 2003 

a 2007 inclusive.  

 

QUADRO 22 – Resultados globais observados nos testes de susceptibilidade  

Campylobacter aos antimicrobianos com o método Etest. 

2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

   ANTIMICROBIANOS 
(n=15) 

% 
(n=9) 

% 
(n=32) 

% 
(n=37) 

% 
(n=30) 

% 
(n=123) 

% 

Eritromicina 0,0 0,0 3,1 8,1 13,3 6,5 

Azitromicina 0,0 0,0 3,1 8,1 13,5 6,5 

Ciprofloxacina 40,0 88,9 81,3 94,6 80,0 80,5 

Moxifloxacina 27,6 44,4 53,1 64,9 46,7 51,2 

Gatifloxacina 20,0 44,4 46,0 59,5 46,7 47,2 

                              n – número de isolamentos de Campylobacter. 

 



Capítulo IV – Resultados 

 - 73 - 

O ano 2006, foi o ano em que se observou uma maior percentagem de resistência às 

fluoroquinolonas e no que concerne aos macrólidos, em 2007, observou-se uma elevada 

percentagem de resistência aos mesmos, 13,3%. 

 

4.5.1.1 – Resultados por grupo etário  

No quadro 23 estão representadas as distribuições das resistências de Campylobacter 

em cada um dos grupos etários e de cada grupo relativamente ao total de resistentes. 

 

o Resultados qualitativos do Etest da eritromicina e azitromicina 

Os resultados qualitativos apresentados por Campylobacter no que concerne à 

resistência à eritromicina e à azitromicina são idênticos, com 6,7% de resistência aos 

macrólidos de todas as estirpes estudadas, não se verificando grande variação entre os 

diferentes grupos etários, apresentando os grupos do 1-5anos, 6-14 anos e 30-40 anos a 

mesma percentagem de resistência, 1,7% (quadro 23). 

 

QUADRO 23 – Distribuição de Campylobacter resistentes à eritromicina e à 

azitromicina, com o Etest, em cada grupo etário e no total dos grupos. 

Resistentes Grupos etários 

N.º % a %b 

0– 11 meses 0 0,0 0,0 

1-5 anos 2 4,1 1,7 

6– 14 anos 2 14,3 1,7 

15– 9 anos 0 0,0 0,0 

30– 40 anos 2 33,3 1,7 

41– 64 anos 1 7,7 0,8 

>64 anos 1 12,5 0,8 

Total  8 6,7 6,7 

% a – percentagem de Campylobacter resistentes à eritromicina por grupo etário;       

 %b– percentagem de Campylobacter resistentes à eritromicina no total das estirpes  

estudadas (n=120) 
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No entanto, se a análise for efectuada nas estirpes isoladas em cada um dos grupos, 

verifica-se que, por exemplo, a resistência aos macrólidos estudados no grupo dos 30-40 anos 

atinge os 33,3% embora em números absolutos corresponda apenas a duas estirpes no total de 

seis. 

 

o Resultados qualitativos do Etest da ciprofloxacina 

        No que concerne à resistência de Campylobacter às fluoroquinolonas, os resultados 

apresentados já diferem entre si. No quadro 24 estão representados os resultados observados 

com a ciprofloxacina.  

 

QUADRO 24 – Distribuição das resistências à ciprofloxacina em cada  

um dos grupos etários e no seu total. 

Resistentes Grupos etários 

N.º % a        %b  

0– 11 meses 19 86,4 15,8 

1-5 anos 44 89,8 36,7 

6– 14 anos 9 64,3 7,5 

15– 9 anos 5 62,5 4,2 

30– 40 anos 5 83,3 4,2 

41– 64 anos 8 61,5 6,7 

>64 anos 8 100,0 6,7 

Total  98 81,7 81,7 

% a – percentagem de Campylobacter resistentes à eritromicina por grupo etário;       

%b– percentagem de Campylobacter resistentes à eritromicina no total das estirpes  

estudadas (n=120) 

 

Um dos grupos cujos resultados suscitam uma melhor observação é o grupo com idade 

superior a 64 anos, verificando-se que embora no global dos resultados a percentagem de 

estirpes resistentes à ciprofloxacina contribua para apenas 6,7% dos resultados resistentes, no 

entanto dentro do mesmo grupo (oito estirpes) todos Campylobacter são resistentes à 

ciprofloxacina.  
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o Resultados qualitativos do Etest moxifloxacina 

O total de Campylobacter resistentes à moxifloxacina é inferior ao apresentado com a 

ciprofloxacina, sendo que as percentagens apresentadas no total das estirpes são superiores 

também no grupo do um aos cinco anos.  

No entanto, se analisarmos apenas os resultados apresentados por cada grupo, verifica-

se uma distribuição mais homogénea com o grupo dos 30 aos 40 anos, com uma maior 

percentagem de resistências no total da amostragem, quatro em seis doentes correspondendo a 

66,7 %. (quadro 25). 

 

QUADRO 25  – Distribuição da resistência à moxifloxacina,  

com o Etest, em cada grupo etário e no total dos grupos. 

Resistentes Grupos etários 

N.º % a        %b  

0– 11 meses 12 54,5 10,0 

1-5 anos 27 55,1 22,5 

6– 14 anos 6 42,9 5,0 

15– 9 anos 4 50,0 3,3 

30– 40 anos 4 66,7 3,3 

41– 64 anos 4 30,8 3,3 

>64 anos 5 62,5 4,2 

Total  62 51,7 51,7 

% a – percentagem de Campylobacter resistentes à eritromicina por grupo etário;       

%b– percentagem de Campylobacter resistentes à eritromicina no total das estirpes  

Estudadas (n=120). 

 

o Resultados qualitativos Etest gatifloxacina 

O Etest da gatifloxacina embora com uma percentagem de resistência inferior ao 

apresentado pela moxifloxacina (47,5%) apresenta resultados similares. No quadro 26 estão 

discriminados os resultados observados. 
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QUADRO 26 – Distribuição das resistências à gatifloxacina, com o Etest,  

em cada grupo etário e no total dos grupos 

Resistentes Grupos etários 

N.º % a %b 

0– 11 meses 10 45,5 8,3 

1-5 anos 25 51,0 20,8 

6– 14 anos 5 35,7 4,2 

15– 9 anos 4 50,0 3,3 

30– 40 anos 4 66,7 3,3 

41– 64 anos 4 30,8 3,3 

>64 anos 5 62,5 4,2 

Total 57 47,5 47,5 

           % a – percentagem de Campylobacter resistentes à eritromicina por grupo etário;      

           Estudadas (n=120). 

 

4.5.1.2 – Resultados por espécies Campylobacter isoladas 

Nos macrólidos, nas estirpes cujo crescimento é inibido com as CMI mais baixos 

verifica-se que no Etest com eritromicina, C. coli apresenta valores de CMI`s dez diluições 

mais elevadas do que C. jejuni, respectivamente 0,750 e 0,016. Tal comportamento é também 

observado relativamente à azitromicina com CMI seis vezes superior para C.coli, 

respectivamente 0,094 comparativamente C. jejuni com 0,014 (quadro 27).  

 
QUADRO 27 – Distribuição das resistências à gatifloxacina, com o Etest,  

 em cada grupo etário e no total dos grupos 

Antimicrobianos C. jejuni 

(CMI) 
C. coli 

(CMI) 
Eritromicina 0,016 0,750 

Azitromicina  0,014 0,094 

Ciprofloxacina  0,016 0,023 

Moxifloxacina  0,006 0,023 

Gatifloxacina  0,008 0,012 

             CMI – concentração inibitória mínima 

 

Com as fluoroquinolonas, as diferenças encontradas entre os CMI`s mais baixos de C. 

jejuni e C. coli não são tão evidentes, mesmo assim os resultados obtidos demonstram alguma 
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diferença entre eles como se pode observar no quadro 28. De realçar que as CMI`s são sempre 

mais baixos quando C. jejuni é a estirpe estudada. 

No quadro 28 pode observar-se a distribuição das resistências aos antimicrobianos das 

espécies de Campylobacter tanto no total das estirpes, como cada uma das espécies 

relativamente ao total de estirpes estudadas.  

 
QUADRO 28 - Distribuição de resistências de C.jejuni e C. coli aos antimicrobianos em 

estudo, no total de estirpes estudadas.  

 

Estirpes resistentes* 

C. jejuni 

(n=110) 
 

C. coli 

(n=13) 
 

Total  
(n=123) 

 Antimicrobianos 

n.º % n.º % n.º %c 

Eritromicina 4 3,3 4 3,3 8 6,5 

Azitromicina  4 3,3 4 3,3 8 6,5 

Ciprofloxacina  90 73,2 9 7,3 99 80,5 

Moxifloxacina  57 46,3 6 4,9 63 51,2 

Gatifloxacina  52 42,3 6 4,9 58 47,2 

                  *Estirpes resistentes aos antimicrobianos estudados, num total de 123 estirpes sendo 110 de C. jejuni  
                    e 13 de C. coli 

 

Como se pode verificar, a maioria das resistências às fluoroquinolonas ocorre em C. 

jejuni, a espécie predominante, à ciprofloxacina com 73,2% de resistências num total de 

80,5% de estirpes resistentes. Aos macrólidos pelo contrário a resistência global é baixa 

(6,5%), bem como a resistência de cada uma das espécies no global de todas as estirpes 

estudadas (3,3%). No entanto, se for analisada esta distribuição das resistências de 

Campylobacter aos antimicrobianos no total de cada espécie (quadro 29) verifica-se que os 

dados fornecem informações acrescidas. Assim, as percentagens de resistências de C. jejuni 

no total das 110 estirpes identificadas comparativamente às encontradas no total de 

Campylobacter, não apresentam variações significativas. 
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Contudo, quando a espécie é C. coli, verifica-se que a resistência é muito elevada não 

só nas fluoroquinolonas mas com os macrólidos, apresentando valores de 30,8% de estirpes 

resistentes aos mesmos (4 em 13 estirpes). O reduzido número de C. coli identificados (13 em 

123 Campylobacter) recomenda alguma moderação na análise dos dados obtidos. 

 
       QUADRO 29 - Distribuição das resistências por espécie (C. jejuni e C. coli)  

        observadas aos diferentes antimicrobianos no método Etest. 

C.jejuni 

(total =110) 

C.coli 

(total = 13) Antimicrobianos 

NR R % R NR R % R 

Eritromicina 106 4 3,6 9 4 30,8 

Azitromicina  106 4 3,6 9 4 30,8 

Ciprofloxacina  20 90 81,8 4 9 69,2 

Moxifloxacina  53 57 51,8 7 6 46,2 

Gatifloxacina  58 52 47,3 7 6 46,2 

                              NR – estirpes não resistentes; R – estirpes resistentes; %R – percentagem de estirpes  
                             resistentes  no total de  cada espécie. 
 

 

4.5.2 – Resultados da difusão em disco 

No quadro 30 estão registados na primeira coluna, a leitura dos halos de inibição 

(milímetros) do crescimento de Campylobacter face aos antimicrobianos utilizados. A zona 

cinzenta representa o número de estirpes resistentes.  

 

QUADRO 30 – Distribuição das resistências aos antimicrobianos de acordo com o número de 

isolamentos e a percentagem cumulativa encontrada pelo método disco difusão. 

Antimicrobianos 
EM NA CIP CF Disco mm 

n.º %* n.º % n.º % n.º % 
0 8 6,5 99 80,5 92 74,8 121 98,4 
9 1 7,3       

10     1 75,6   
11     1 76,4   
12   1 81,3 3 78,9   
13   1 82,3 1 79,7   
15     1 80,5   

              EM – eritromicina; NA – Ácido nalidíxico; CIP– ciprofloxacina; CF – cefalotina; %; percentagem cumulativa; 
               n.º - número;*     percentagem cumulativa. 
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Observaram-se elevadas percentagens de resistência à cefalotina, 98,4 % (121 em 123 

estirpes), bem como ao ácido nalidíxico e à ciprofloxacina, respectivamente 82,3% e 80,5% 

de Campylobacter resistentes. A eritromicina, pelo contrário, apresenta baixas percentagens 

de resistência, com 7,3% de estirpes resistentes (9 em 123 estirpes). 

No quadro 31, pode observar-se que as estirpes estudadas apresentaram um resultado 

intermédio na difusão disco com a eritromicina e a cefalotina. 

 

QUADRO 31 – Distribuição das estirpes com resultados sensíveis e intermédias aos 

antimicrobianos pelo método disco difusão, de acordo com o número de isolamentos e a 

percentagem cumulativa encontrada. 

              Antimicrobianos  
EM CF Disco mm 

n.º %* n.º % 
16   1 99,2 
20 1 8,1   
23 3 10,6   
25 6 15,4   
27 2 17,1   
28 8 23,6   
29 1 24,4   
31 1 30,9   
32 14 42,3   
33 8 48,8   
34 8 55,3   
35 13 65,9 1 100,0 
36 4 69,1   
37 9 76,4   
38 14 87,8   
39 3 90,2   

40 5 94,3   
41 1 95,1   
43 1 95,9   
45 4 99,2   
46 1 100,0   

EM – eritromicina; CF – cefalotina; %; n.º - número;* percentagem cumulativa. 

 
 
No quadro 32,, estão discriminados os resultados observados com as estirpes sensíveis 

ao ácido nalidixico e à ciprofloxacina. Não se observaram resultados intermédios. 
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QUADRO 32 – Distribuição das estirpes com resultados sensíveis aos antimicrobianos pelo 

método disco difusão, de acordo com o número de isolamentos e a percentagem cumulativa 

encontrada.  

 

NA – Ácido nalidíxico; CIP– ciprofloxacina; n.º - número; 
% - percentagem cumulativa. 

 

O quadro 33 apresenta os resultados globais do observado nos quadros 31, 32 e 33. 

 

QUADRO 33 – Resultados globais da susceptibilidade das estirpes de Campylobacter  

aos antimicrobianos no método difusão em  disco. 

Sensível Intermédio Resistente 
Antimicrobianos 

N.º % N.º % N.º % 

Cefalotina 1 0,8 1 0,8 121 98,4 

Ác. nalidixico 22 17,9 0 0 101 82,3 

Ciprofloxacina 24 19.5 0 0 99 80,5 

Eritromicina 113 91,9 1 0,8 9 7,3 

                N.º – número de estirpes testadas; % - percentagem; ác. nalidíxico – ácido nalidíxico 

 

4.5.3 – Comparação dos resultados qualitativos dos métodos Etest e difusão em 

disco. 

Dos resultados obtidos na correlação destes dois métodos e após conversão das 

variáveis sensíveis, intermédias e resistentes em apenas dois grupos, resistentes e não 

Antimicrobianos  
NA CIP Disco mm 

n.º % n.º % 
22 2 83,7 1 81,3 
24 1 84,6   
26 2 86,2   
27 2 87,8   
28 2 84,9   
30 4 92,7   
32 1 93,5 1 82,1 
33 2 95,1   
35 4 98,4 3 84,6 
37   4 87,8 
38 1 99,2 1 88,6 
40 1 100,0 9 95,9 
41   1 96,7 
42   1 97,6 
43   1 98,4 
45   2 100,0 
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resistentes, foi possível aplicar o teste de Fisher de forma a avaliar a independência entre as 

variáveis. Verificou-se que em todas as situações em que há correlação entre as variáveis esta 

é significativa a 1% (P <0,0001) sendo a associação sempre positiva (quadro 34). 

 

QUADRO 34 - Coeficientes de correlação de Spearman (Ró) entre os resultados  

qualitativos (resistentes e não resistentes) com os métodos Etest e Disco Difusão  

da eritromicina e da ciprofloxacina. 

Etest 
Antimicrobianos  

Eritromicina  Ciprofloxacina  

Eritromicina 0,939 - 
Disco difusão 

Ciprofloxacina  - 1,000 

                                correlação é significante a 0,01 (2-tailed). 

 

               

 O coeficiente de correlação de Spearman é uma versão não paramétrica do coeficiente 

de correlação de Pearson e sendo apropriada a sua aplicação quando as variáveis são ordinais 

ou não têm distribuição normal. Os coeficientes de correlação podem variar entre -1 (uma 

associação negativa perfeita) e +1 (uma associação positiva perfeita). O valor 0 indica a 

inexistência de relação linear entre as variáveis. Sendo assim obtiveram-se os resultados 

discriminados no quadro 25. 

          Nos macrólidos verificou-se uma associação positiva perfeita entre Etest eritromicina e 

o Etest da azitromicina (Ró=1,000), e uma forte correlação positiva entre o Etest eritromicina 

bem como da azitromicina com o disco da eritromicina (Ró=0,93). Nas fluoroquinolonas 

verificou-se uma associação positiva perfeita forte e uma forte correlação positiva entre o 

Etest da ciprofloxacina com o disco da ciprofloxacina (Ró=1,000) e do ácido nalidíxico 

(Ró=0,921), respectivamente.  

A correlação do Etest da ciprofloxacina com os Etest da moxifloxacina e da 

gatifloxacina é moderada, embora seja positiva, tendo-se obtido coeficientes de Spearman 
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respectivamente de 0,505 e 0,465. Os Etest da moxifloxacina e da gatifloxacina apresentam 

entre si uma forte correlação positiva (Ró=0,922). A correlação observada entre os Etest da 

moxifloxacina e gatifloxacina com os discos do ácido nalidíxico e ciprofloxacina foram 

respectivamente 0,491 e 0,505 e 0,453 e 0,465. Finalmente observa-se uma forte correlação 

positiva entre os resultados qualitativos dos discos da ciprofloxacina e do ácido nalidíxico 

(Ró=0,921). 

No quadro 35 estão discriminados os resultados qualitativos da eritromicina e 

ciprofloxacina nos dois métodos aplicados, Etest e disco difusão.  

 
QUADRO 35 - Distribuição dos resultados qualitativos dos Etest e  

disco difusão da eritromicina e ciprofloxacina. 

Resultados qualitativos dos testes (n.º) 
AB 

Sensível  Intermédio  Resistente  
Total 

EM 81 34 8 123 

E 114 0 9 123 

CI 23 1 99 123 

CIP 24 0 99 123 

                                              AB – antimicrobianos; EM e CI – Etests da eritromicina e ciprofloxacina;  
                                              E e CIP – Discos de eritromicina e ciprofloxacina 

 

Na análise dos resultados observados entre os dois métodos para o mesmo 

antimicrobiano, observou-se uma percentagem de concordância entre o método Etest e o disco 

difusão de 99,1% quando o antimicrobiano é a ciprofloxacina e de 71,5% quando o se trata da 

eritromicina. 

 

4.5.4 - Comparação dos resultados quantitativos dos métodos Etest e difusão em 

disco.  

Nas figuras 9 a 10 estão representados os resultados gráficos dos resultados dos Etest e 
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do  disco  difusão da   eritromicina  e da  ciprofloxacina,   procurando  desta  forma  observar 

a existência ou não de concordância entre os métodos.  
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FIGURA 9 – Resultados da leitura do Etest da eritromicina  
e do disco difusão da eritromicina. 
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FIGURA 10 – Resultados da leitura do Etest da ciprofloxacina  
e do disco difusão da ciprofloxacina. 

 
Foram comparados os resultados quantitativos da eritromicina e da ciprofloxacina 

testados com o Etest e com disco difusão e embora os resultados sejam sugestivos de uma 

correlação forte, negativa, a quantidade de resultados avaliados é insuficiente impedindo uma 

análise correcta da dependência das variáveis. A ser possível a sua aplicação, o coeficiente de 
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correlação de Sperman apresentaria Ro de -0,709 e de -0,846 para a eritromicina e para a 

ciprofloxacina, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


