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5.1 – INTRODUÇÃO  

As gastroenterites por Campylobacter são, na sua maioria, infecções autolimitadas não 

necessitando de tratamento antimicrobiano. Contudo a terapêutica pode ser necessária nos 

casos de diarreia prolongada e severa, na septicemia ou quando o doente é 

imunocomprometido7,74. Nestes casos, a eritromicina e a ciprofloxacina são os 

antimicrobianos de primeira e segunda linha, respectivamente, sendo também indicados quer 

no tratamento, quer na profilaxia da diarreia do viajante7,50, 51,70,93,182. 

Sendo Campylobacter spp. um agente patogénico zoonótico, a observação no 

reservatório animal de resistência a diversos antimicrobianos, tem sérias implicações para o 

tratamento da campilobacteriose no Homem112. A resistência antimicrobiana, quer em 

medicina humana, quer veterinária é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

bem como pelas autoridades de saúde de vários países, como um problema emergente de 

importância pública, representando significativas alterações globais em ambas as medicinas 

com a perspectiva da falência terapêutica ser hoje em dia uma realidade112. 

 

5.2 – VOLUME DA AMOSTRA 

O número de amostras estudadas é relativamente pequeno, devido entre outros 

factores, ao facto de muitos hospitais portugueses não processarem por rotina, a pesquisa de 

Campylobacter em fezes diarreicas de crianças e adultos. Foram seleccionadas cento e vinte e 

três amostras, uma por doente, correspondendo ao número de estirpes isoladas, o qual não 

sendo vinculativo, poderá porventura servir como indicador da realidade portuguesa. De 

realçar que os resultados obtidos podem apresentar algum viés pois nem sempre os hospitais 

participantes, por motivos diversos, fizeram a pesquisa de Campylobacter por rotina ou 
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congelaram as estirpes isoladas. São duas variáveis que não foi possível controlar e que 

poderão eventualmente influenciar os resultados. 

 

5.3 – AVALIÇÃO DOS RESULTADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

5.3.1 – Idade e género 

No estudo apresentado, a maioria dos isolamentos corresponde a crianças com idade 

inferior a cinco anos (59,1%), observando-se um pico percentual no grupo etário do 1 aos 5 

anos (40,8%). Nos adultos observou-se um discreto pico no grupo etário dos 41 aos 64 anos, 

correspondendo a 10,8% do total das estirpes. Em Portugal, Cabrita et al.25 publicaram em 

1992, um estudo em 150 Campylobacter isolados entre 1984 e 1989, sendo que a maioria das 

estirpes de Campylobacter foi isolada em crianças com idade inferior a um ano, com baixa 

incidência em adultos jovens, o que de acordo com os autores, seria semelhante à distribuição 

etária nos países em desenvolvimento, nos quais esta infecção é diagnosticada principalmente 

em crianças com idade inferior a dois anos7,35,46, variando a incidência anual, de acordo com 

Coker et al.35, de 40 a 60%. 

Os achados actuais, são mais consistentes com outros observados nos países 

desenvolvidos em que se verifica uma distribuição bimodal e, nos quais a doença afecta 

principalmente crianças com idade inferior a cinco anos e adultos jovens35,46. Allos7 refere 

também a existência de dois picos percentuais nos países industrializados, um antes do ano e 

outro entre os 15 e os 44 anos de idade. 

Neste estudo, a distribuição percentual observada nos doentes do género feminino e 

masculino, é muito homogénea, com respectivamente 49,4% e 50,6%, apresentando um 

discreto predomínio nos doentes do género masculino. Moore et al.113 referem uma maior 

incidência de gastroenterites no género masculino, sendo que Allos7corrobora esta 
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preponderância referindo que as razões para tal, permanecem desconhecidas. Também na 

leitura dos dados fornecidos pelos países participantes na Enternet10 se observa esta tendência. 

 

5.3.2 – Mês e ano 

A maioria dos isolamentos de Campylobacter ocorreu entre os meses de Abril e 

Setembro (53,7%) com maior incidência em Agosto e Setembro (13,0% e 15,4% 

respectivamente do total dos isolamentos). No entanto, nos meses de Novembro, Dezembro e 

Janeiro observou-se um discreto pico na percentagem de isolamentos correspondendo a 9,8%, 

9,8% e 11,4% respectivamente. Cabrita et al.25 refere no seu estudo flutuações sazonais no 

isolamento de Campylobacter spp. com taxas mais elevadas no Inverno. 

A preferência sazonal é descrita por vários autores sendo que Ekdahl et al.46 num 

estudo que envolveu 28704 cidadãos suecos que viajaram para 19 países diferentes 

verificaram uma marcada sazonalidade de gastroenterites por Campylobacter nas regiões 

temperadas, com picos de risco no Verão. Também Altkruse et al.8 referem que enquanto nos 

países em desenvolvimento a gastroenterite Campylobacter não tem preferência sazonal nos 

países desenvolvidos ocorre principalmente no Verão e Outono. Tal é também confirmado 

pela observação dos dados disponibilizados pela Enternet10. 

De acordo com Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food
4 o aparente 

aumento sazonal em Campylobacter pode reflectir uma combinação de factores, 

designadamente as condições ambientais, as altas temperaturas ou mesmo os animais que 

voltam para as pastagens. De referir ainda os estudos apresentados por alguns autores que 

referem a hipótese de um maior consumo de leite contaminado com fezes de aves156 ou 

inclusive a aquisição de animais de estimação, tais como cachorros55 neste período do ano.  
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 A distribuição entre 2003 e 2007, dos isolamentos de Campylobacter spp. não 

obedeceu a uma selecção controlada pelo que a variação anual não será relevante neste 

estudo. 

 

5.3.3 – Dados clínicos 

Aparentemente só 5,7% dos casos clínicos correspondem a diagnósticos de 

gastroenterite em doentes VIH positivos, no entanto é necessário precaução na análise destes 

dados pois muito provavelmente pecam por omissão. A todos os doentes incluídos neste 

estudo foi diagnosticada diarreia mas os outros dados clínicos obtidos, pela sua escassez, não 

permitem conclusões.  

 

5.4 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS LABORATORIAIS 

5.4.1 – Cultura e isolamento 

Silley151 à semelhança de Endtz et al.49, referem a inexistência de um método que 

reúna as condições óptimas para a recuperação de todas as espécies de Campylobacter spp. 

nos diferentes tipos de amostras biológicas. São várias as variáveis que podem interferir no 

isolamento desta bactéria designadamente a composição do meio de cultura, a atmosfera, a 

temperatura e o tempo de incubação das culturas4,50,123. 

Todas as estirpes cedidas para este estudo foram, aquando do seu processamento nos 

laboratórios participantes, isoladas em Gelose Campylosel (bioMérieux, Marcy l’toile, 

França), e posteriormente preservadas a -70ºC negativos. A mistura de antibióticos 

(Cefoperazona, Vancomicina e Anfotericina B) presente neste meio, pode eventualmente 

inibir o crescimento de algumas espécies de Campylobacter (C.fetus, C.laridis, C.sputorum) 

no entanto, a verificar-se a inibição do crescimento de algumas estirpes ou mesmo a indução 
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de resistência antimicrobiana que alguns autores referem, devido à existência de antibióticos 

nos meios selectivos, estas condições terão sido supostamente idênticas para todas as estirpes 

estudadas151.  

Como a maioria das espécies de Campylobacter são resistentes à cefalotina 

(antimicrobiano ao qual a maioria da flora entérica é susceptível), os meios selectivos que 

contém este antimicrobiano, podem inibir o crescimento de algumas espécies de 

Campylobacter, com excepção da maioria das estirpes de Campylobacter jejuni
7,181. Também 

Silley151 refere a subestimação dos isolamentos de Campylobacter pois, espécies como C. 

upsaliensis, tendem a ser esquecidas devido à sua sensibilidade aos antimicrobianos presentes 

no meio de cultura, designadamente a cefoperazona, falhando o seu crescimento.  

De acordo com Vandenberg et al.178, num estudo publicado em 2006, a contribuição 

de certas espécies de Campylobacter nas gastroenterites, no Homem, está frequentemente 

subdiagnosticada devido ao uso de métodos de isolamento adequadas só para C. jejuni e C. 

coli. Alguns estudos de prevalência demonstram que C. upsaliensis e C. concisus contribuem 

significativamente para o total dos isolamentos de Campylobacter responsáveis por 

gastroenterites em países industrializados95,125.  

Desta forma, alguns autores sugerem que a utilização da técnica de filtração, associada 

à cultura em meio selectivo com incubação a 37.ºC e 42.ºC, deve ser usada sempre que os 

resultados das culturas são negativas ou haja uma forte suspeita de gastroenterite por 

Campylobacter
7,20,160,177

. Lastovica et al.97 recomendam esta mesma metodologia em 

alternativa ao meio CAT recomendado por Byrne et al.24, baseando-se na experiência 

desenvolvida, na África do Sul, com a aplicação deste procedimento em fezes diarreicas. Os 

autores, em 4122 Campylobacters isolados em fezes de crianças, identificaram em cerca de 

dois terços das espécies, outras espécies, entre as quais C. upsaliensis
97.  
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Vanderberg et al.177 num vasto estudo, que incluiu 67599 amostras de fezes de doentes 

belgas, às quais foi aplicada além do método de filtração, a cultura em dois meios selectivos, 

só em 0.2% dos doentes foi isolado C. upsaliensis, observando-se, desta forma uma grande 

discrepância comparativamente ao resultados de Lastovica, o que poderá eventualmente 

reflectir, de acordo com Engberg et al.52, diferenças geográficas na prevalência das espécies, 

da natureza da infecção dos países ou da metodologia utilizada, opinião que é compartilhada 

por Moore et al.113. 

A nível europeu, no ano 2000, e de acordo com o European Survey on Campylobacter 

Surveillance and Diagnostics, existe uma grande diversidade entre os meios de cultura 

utilizados nos vários países e enquanto na Alemanha e Itália as preferências são várias, na 

França utiliza-se fundamentalmente agar Campylosel e na Dinamarca e Finlândia a 

preferência recai no mCCDA160. O uso da técnica da filtração foi reportada, por apenas alguns 

dos países participantes nesse estudo, designadamente 14% na Dinamarca e 17% na Itália160.  

 

5.4.2 – Método de Identificação 

A identificação das estirpes, como está documentado no terceiro capítulo, foi 

efectuada através da análise de características morfológicas e bioquímicas sendo utilizado 

para uma melhor diferenciação das diferentes espécies, o método comercial API Campy 

(bioMérieux, Marcy l’toile-França)82. 

À semelhança do que foi verificado por outros autores, observaram-se algumas 

limitações na interpretação das reacções de algumas das enzimas estudadas (primeira galeria 

do método), após a adição dos reagentes82. Assim, nalguns testes, reacções muito fracas (mas 

não incolores) com diferenças na intensidade das cores observadas traduziu-se nalguma 

dificuldade na interpretação dos resultados, designadamente a pirrolidonil arilamidase, 
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arginina arilamidase ou ainda do aspartato arilamidase. Nos testes de assimilação ou de 

inibição do crescimento (segunda galeria) verificaram-se algumas dificuldades na leitura dos 

resultados às 24 horas de incubação sendo necessário reincubar as estirpes até às 48 horas.  

Este método apresenta, como já foi referido, 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. lari
82,124 ,139. 

On et al.124 referem que para a identificação definitiva de C. jejuni atípicos e de outras 

espécies, além de testes bioquímicos adicionais, disponíveis no API Campy, é necessário 

utilizar os métodos moleculares isoladamente ou associados aos métodos fenotipicos. Refere 

ainda, que um único teste molecular pode ser insuficiente para caracterizar devidamente a 

espécie, recomendando que se utilize uma estratégia polifásica em que sejam aplicados 

métodos fenotípicos e genotípicos para identificação de Campylobacter. 

De acordo com Dingle et al.42, na comparação dos resultados observados entre os 

vários métodos moleculares, verificaram que a MLST apresentava vantagens em relação a 

outros métodos moleculares tais como PFGE designadamente a transferibilidade, a 

normalização da nomenclatura e o livre acesso a base de dados da Internet, permitindo 

comparar directamente os resultados entre diferentes estudos (http://pubmlst.org/campylobac 

ter/) sendo também esta a posição de Karenlampi et al.89 bem como da Advisory Committee 

on the Microbiological Safety of Food
4 aquando da sua segunda publicação em 2005. 

Segundo Shi et al.150, nenhum destes métodos se correlacionava bem com os sistemas 

serotipagem usados no passado impedindo que tendências epidemiológicas históricas 

pudessem ser determinadas. Os mesmos autores referem que o estabelecimento de um novo 

sistema genotípico em 2002, o LG (genes LPS) baseado na PCR-RFLP permitiu ultrapassar 

este problema tornando-se o primeiro sistema de fenotipagem com a mesma base molecular 
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do sistema Penner, permitindo uma forte correlação com o sistema de serotipagem HS e 

consequentemente com os dados históricos existentes.  

Estão em curso projectos com o objectivo de promover a estandardização de certos 

métodos genotipicos designadamente na Europa (www.svs.dk/campynet) e nos Estados 

Unidos da América (www.cdc.gov/ncidod/dbmd/pulsenet/pulsenet.htm), sendo que o 

protocolo aplicado é a subtipagem com PFGE. 

 

5.4.3 – Estirpes identificadas 

A análise dos resultados do estudo efectuado, revelou que 89,4 % das estirpes de 

Campylobacter foi identificada como C. jejuni e apenas 10,6% como C. coli, não tendo sido 

identificadas outras espécies desta bactéria. Estes dados são coincidentes com outros 

publicados na literatura, em que C. jejuni aparece usualmente como a espécie maioritária. Tal 

pode ser apreciado nos dados fornecidos pela Enter-net10 relativos ao ano 2004 em países 

como por exemplo a Áustria, Espanha, Noruega ou Itália, em que a percentagem de 

isolamento de C. jejuni foi de 91,8%,82%,85% 90%, respectivamente.   

Esta prevalência está largamente documentado em inúmeros estudos35,50, 113,181 e de 

acordo com Moore et al.1, C. jejuni é responsável por 80 a 85% e C. coli por 10 a 15% das 

gastroenterites por Campylobacter
50. Outra espécie, C.fetus,  embora raramente seja causa de 

gastroenterite é no entanto a espécie mais vezes implicada em bacteriémias por 

Campylobacter excedendo o número devido às espécies termotolerantes113.  

Engberg50, num trabalho publicado em 2006, salienta que apesar de a maioria dos 

laboratórios não distinguir entre estas duas espécies, elas são no entanto, quando 

identificadas, as mais frequentes, variando as percentagens de isolamento de C. jejuni, de 

85% a 95% e de C. coli, de 5% a 15%, em países industrializados. No entanto, o mesmo autor 
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cita Vanderberg et al.177, o qual realça que nas culturas em meios selectivos mais de 95% das 

infecções Campylobacter são causadas por C. jejuni e C. coli sendo que a utilização de outros 

métodos de isolamento e identificação permitem isolar outras espécies (C. upsaliensis, C. lari, 

C. concisus, C. hyointestinalis e Arcobacter butzleri).  

Desta forma Vanderberg et al.177 conclui que como muitos laboratórios não utilizam 

culturas apropriadas ao isolamento de Campylobacter ou não identificam a bactéria até ao 

nível da espécie, os dados da incidência ou importância clínica de outras espécies, além de C. 

jejuni e C. coli, podem ser escassos e não representativos. 

 

5.4.4 – Métodos de susceptibilidade aos antimicrobianos  

Ao longo das últimas três décadas foram publicados muitos estudos nesta área, os 

quais referem a utilização de várias metodologias laboratoriais incluindo diluição em agar, 

microdiluição em caldo, Etest e difusão disco62,58,103. No entanto a comparação entre os vários 

estudos publicados depara-se com vários problemas dependentes da densidade do inóculo, 

temperatura do ensaio, tempo de incubação, estabelecimento de pontos de corte e avaliação da 

correlação clínica que se reflectem na ausência de estandardização dos métodos levando à 

observação de uma grande variabilidade entre eles151.  

O presente estudo aplica a metodologia de difusão do Etest e disco difusão de acordo 

com algumas das publicações apresentadas60,71,76,85,116,120,149,184, bem como as estirpes controlo 

de qualidade59,60,58,93,144,148, 178 e os pontos de cortes aplicados são similares a outros 

estudos59,71,93,120,144,149,178,182.  

No final do ano 2006, novas recomendações da CLSI (documento M45-A) foram 

propostas no âmbito desta bactéria tendo sido recomendados pontos de corte epidemiológicos 

para alguns dos antimicrobianos33. O número limitado de publicações disponíveis, indicando 
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as respostas clínicas em casos ou series reportadas foi uma das limitações ao estabelecimento 

de pontos de corte, tendo estes sido determinados recorrendo à distribuição usual das CMI`s 

de estirpes selvagens e CMI´s de estirpes com mecanismos de resistência bem documentados 

na literatura ou reportados em laboratórios de grupos membros da CLSI88.    

Além das dificuldades já referidas anteriormente, outros problemas existem quando se 

pretende comparar resultados entre vários estudos publicados50. Assim nas várias publicações, 

os números de isolamentos de Campylobacter spp. são muito diversos, há falta de 

discriminação se os isolamentos são de cidadãos domésticos ou de viajantes, nem sempre nos 

dados publicados é possível saber se os mesmos se reportam a crianças ou outros grupos 

etários, bem como a maioria dos estudos de susceptibilidade se reporta apenas aos 

isolamentos nas fezes50.  

Além das questões referenciadas anteriormente, outra das limitações observadas com o 

método do Etest bem como com o método difusão disco, foi o fraco crescimento de algumas 

estirpes dificultando a leitura da elipse ou do “halo” de inibição. O reisolamento das estirpes e 

repetição do teste permitiu colmatar esta dificuldade.  

 

 

5.4.5 – Testes de Susceptibilidade aos antimicrobianos 

5.4.5.1 - Actividade das diferentes fluoroquinolonas no Etest 

Embora Campylobacter seja naturalmente sensível às fluoroquinolonas, a resistência a 

estes antimicrobianos aumentou rapidamente em vários países durante a década de noventa51. 

A ciprofloxacina tem sido utilizada para tratar infecções bacterianas desde 1986, enquanto as 

novas fluoroquinolonas só se desenvolveram durante a década de noventa. De acordo com o 

estudo desenvolvido por Krausse et al.93 tal poderá constituir uma explicação para a ausência 

de resistência de estirpes de Campylobacter isoladas em doentes alemães nos anos 1980 a 
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1982, ao contrário do que se verificou na década de noventa. Desta forma, a resistência às 

fluoroquinolonas tem sido um problema crescente no sudeste da Ásia e Europa e mais 

recentemente nos Estados Unidos80,136,155 (quadro 36). 

 

QUADRO 36 - Percentagem resistência de Campylobacter spp à ciprofloxacina  

em vários países, no período de 1980 a 2005. 

País  Método 
% resistência 
ciprofloxacin

a 
Período estudado Ref. 

Alemanha  Agar diluição 0,0-31,8  1980-2001 93 

Alemanha  Agar diluição 41,0 1998-2001 182 

Alemanha  Caldo diluição 5,9-46,2 1991-2001 104 

Austrália  Agar diluição 2,4 2001-2002 172 

Canada  Agar diluição 12,8 1998-1999 70 

Canada  Agar diluição 10,0-47,0 1998-2001 59 

Espanha  Disco difusão 72,0 1997-1998 145 

Espanha  Disco difusão 84,0 2003 144 

Espanha  Disco difusão 1,0-82,0 1985-1998 135 

Finlândia  Agar diluição 0,0-9,0 1980-1990 136 

Finlândia  Agar diluição 46,0 1995-2000 74 

Grécia  Agar diluição 0,0-30,6 1987-2000 32 

Índia  Agar/Disco 71,4 2002 85 

E & W   Agar diluição 12,0 1997 169 

Polónia Etest  55,9 2003-2005 184 

Sudão  Agar/Disco/Etest 82,8 2004 149 

Tailândia  Agar diluição 0,0-84,0 1990-1995   80 

Tailândia  Disco difusão 77,0 1996-1999 83 

Tailândia  ND 96,0 2002 146 

Tailândia  Agar diluição 96,0 2001-2004 21 

Turquia  Agar /Etest  14,0 1998 125 

USA Etest  10,0 1998 155 

USA Etest  0,0-18,0 1989-2001 71 

USA Etest  0,0-40,5 1982-2001 116 

                  ND – não documentado; E & W  Inglaterra e País de Gales; Agar-agar diluição; Disco-disco difusão. 
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Os resultados do presente estudo permitiram-nos verificar que também em Portugal as 

percentagens de resistência de Campylobacter spp. às fluoroquinolonas, no período de 2003 a 

2007, são muito elevadas, com resistências de 80,5%, 51,2% e 47,2%,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

à ciprofloxacina, moxifloxacina e gatifloxacina, respectivamente.    No estudo de Cabrita et 

al.25 referente ao período de 1984 a 1989, não se observou resistência de Campylobacter spp. 

ao ácido nalidíxico bem como à eritromicina25. 

De realçar, que os métodos de susceptibilidades aos antimicrobianos variaram entre 

países e entre laboratórios no mesmo país160, conforme se pode verificar no quadro 36. Na 

análise do mesmo, verifica-se que países que no início da década de oitenta não apresentavam 

registos de resistência de Campylobacter à ciprofloxacina, passados dez a quinze anos a 

situação alterou-se drasticamente, observando-se percentagens elevadas de resistência, 

nomeadamente em Espanha (82%), Grécia (30,6%), Alemanha (46,2%), Tailândia (84%) e 

USA (40,5%) entre outros32,80,104,116,135.  

A resistência de Campylobacter às fluoroquinolonas emergiu, nos Estados Unidos, na 

década de noventa. Em 1990, em diferentes sondagens, não tinha sido identificada no 

Homem, nenhuma estirpe resistente a estes antimicrobianos, tendo a resistência aumentado de 

acordo com Nelson et al.71, de 13% para 19%, entre os anos 1997 e 2001. Esta resistência 

emergiu, enquanto noutros antimicrobianos como os macrólidos se manteve estável71. 

Nachamkin et al.116 apresentam dados semelhantes mas com a resistência à ciprofloxacina a 

atingir valores de 40,5% em 2001. 

No presente estudo, a actividade das fluoroquinolonas contra Campylobacter spp. foi 

de 80,5% observando-se que em C. jejuni foi muito similar à observada com C. coli, com 81,8 

e 69,2% de resistência, respectivamente. No quadro 37 estão discriminados alguns resultados 

encontrados noutros países, verificando-se que contrariamente ao estudo desenvolvido, C. coli 
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apresenta uma percentagem de resistência à ciprofloxacina superior à que se verifica com C. 

jejuni. Nestes resultados, apenas nos Estados Unidos da América foi utilizado o método Etest 

no estudo da susceptibilidade à ciprofloxacina. 

 

QUADRO 37 – Resistência de C. jejuni e C. coli à ciprofloxacina em vários países, no 

período de 1998 a 2001. 

 

*resultados do estudo apresentado; USA – Estados Unidos da América 

 

Também se observou que as várias fluoroquinolonas mostraram in vitro, diferentes 

níveis de actividade contra Campylobacter spp., com a moxifloxacina e a gatifloxacina a 

apresentarem melhor actividade, com CMI mais baixos contra C. jejuni e C. coli 

comparativamente à ciprofloxacina. A moxifloxacina e gatifloxacina foram cinco a seis vezes 

mais activas do que a ciprofloxacina, respectivamente, verificando-se que a actividade da 

moxifloxacina embora muito similar à da gatifloxacina foi aparentemente mais activa com 

CMI50 de 4 e 6 µg/ml respectivamente, comparativamente à ciprofloxacina (CMI50 de 32 

µg/ml).  

Em vários estudos recentes verificou-se uma resistência elevada de Campylobacter à 

ciprofloxacina bem como à moxifloxacina e gatifloxacina76,93,76,145,155.  

As percentagens de resistência, no presente estudo, variaram de acordo com a 

fluoroquinolona estudada com 80,5%, 51,2% e 47,2% para a ciprofloxacina, moxifloxacina e 

gatifloxacina, respectivamente. Krausse et al.93 publicaram resultados similares embora 

percentualmente diferentes, com a gatifloxacina e a moxifloxacina a apresentarem resistências 

Percentagem  
Resistência à ciprofloxacina 

Pais  Ref. 
Campylobacter 

spp. 
C. jejuni C. coli 

Canadá  70 12,8 9,0 19,0 
Tailândia  83 77,0 75,0 80,0 
USA 71 18,0 16,0 30,0 
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inferiores às observadas para a ciprofloxacina respectivamente 9,8%,19,9%, e 27,9% sendo a 

resistência cruzada de 30,0%. Noutros estudos, na Alemanha e Finlândia, em que foi 

comparada a actividade da ciprofloxacina e moxifloxacina os autores concluíram da maior 

actividade, in vitro, da moxifloxacina99,182. 

 

 5.4.5.2 - Actividade dos macrólidos no Etest 

A resistência de C. jejuni à eritromicina ocorre raramente, variando a prevalência de 

acordo com algumas publicações93,104,137,145,148,182, entre 2 to 7% o que está de acordo com os 

resultados encontrados neste estudo. Isto sugere que a eritromicina continua a ser o 

antimicrobiano de escolha para o tratamento da campilobacteriose, o que é corroborado em 

inúmeras publicações7,50,51,70,93,113,182. 

Como já foi referido anteriormente, as estirpes de C. coli comparativamente C. jejuni, 

habitualmente apresentam maior percentagem de resistência à eritromicina175, observando-se 

CMI especialmente elevados163. Assim, a percentagem de resistência aos dois macrólidos 

incluídos no estudo foi 6,5% (8 de 123 estirpes) o que está de acordo com outros estudos 

publicados74,85,104,144,145,182, no entanto, ao analisarem-se os resultados por espécie, observou-

se uma percentagem de resistência de C. coli de 30,8% enquanto em C. jejuni a resistência foi 

apenas 3,6%. Resultados semelhantes foram encontrados noutros países, nomeadamente na 

Finlândia, Espanha, Alemanha ou Tailândia (quadro 38).  
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                     QUADRO 38 – Resistência de C. jejuni, C. coli e Campylobacter spp. à eritromicina  

                      de 1991 a 2004, em vários países. 

Percentagem de resistência  

País  Campylobacter  

spp. 
C. jejuni C. coli 

Período estudado Ref. 

Alemanha  6,1 1,5 - 4,2 7,1 – 29,4 1991-2001 182,104 

Austráliaa  - 3,0 - 2001-2002 172 

Canadáa - 9,0 12,0 1998 -1999 70 

Espanhac  3,4 - 6,2 0,9 -5,0 35,0 - 37,5 1997-2003 145,144 

Finlândia  3,0 - 5,2 2,0 43,2 1995-2004 74,137,148 

Índiaa,c  6,0 - - 2002 85 

Portugald 0,0 - - 1984-1989 25 

Tailândia  6,0 2,0 – 14,0 26,0 1996-2004 83,21 

USA 2,0 2,0 8,0 1997-2002 71,30 

                             Ref. – referencia bibliográfica; USA – Estados Unidos da América; a – agar diluição; b – Etest; 
c – disco difusão; d – Caldo diluição 

 

 
No presente estudo, 75% das estirpes de Campylobacter spp. resistentes à 

eritromicina, são também resistentes à ciprofloxacina. Resultado semelhante é também 

divulgado por Hakanen et al.74 em 376 estirpes de C. jejuni isoladas no período de 1995 a 

2000 na Finlândia. Também se verificou que todas as estirpes resistentes à eritromicina são 

também resistentes à azitromicina, resultados análogos a outros publicados74, pelo que alguns 

autores como Hakanen et al. consideram não existir benefício aparente, no uso de novos 

macrólidos, como a azitromicina.  

De acordo com Silley151, o Etest quando comparado com o método clássico de agar 

diluição, tende a dar CMI mais baixas para as estirpes sensíveis e mais altas para as estirpes 

resistentes. Apesar disso, o Etest tem sido o método utilizado, por rotina, pelo National 

Antimicrobial Resistance Monitoring System: Enteric Bcateria (NARMS) para determinar os 

CMI`s de oito antimicrobianos entre os quais a eritromicina, azitromicina e ciprofloxacina31. 
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5.4.5.3 – Actividade dos antimicrobianos no método disco difusão.  

Este método, apesar da ausência de estandardização, é usado só ou associado a outro 

método de susceptibilidade, em diversos países da comunidade europeia, como se pode 

verificar no European Survey on Campylobacter Surveillance and Diagnostics
160

 publicado 

em 2001. Takkinen et al.54 referem que de acordo com os países e laboratórios participantes, o 

método agar difusão era usado por rotina, na maioria dos laboratórios nacionais de referência 

(67%) e nos laboratórios primários, em 85% dos casos.  

No presente estudo e de acordo com a metodologia aplicada60,84, observaram-se 82,3% 

e 80,5% estirpes de Campylobacter resistentes ao ácido nalidíxico e à ciprofloxacina, 

respectivamente. Verificou-se uma elevada percentagem de resistência cruzada (98%) para 

todas as estirpes resistentes à ciprofloxacina, excepto em duas das estirpes que apresentam 

resistência ao ácido nalidíxico e sensibilidade à ciprofloxacina (2%). Também Sáenz et al.145 

referem resultados similares, referindo que este fenótipo pouco comum poderá corresponder 

ao tipo 2 descrito por com Reina et al.138 o qual estudou 1220 estirpes de Campylobacter, pelo 

método disco difusão, no período de 1987 a 1993, sendo que 10,9% das estirpes de 

Campylobacter eram resistentes ao ácido nalidíxico e sensíveis à ciprofloxacina.  

No estudo desenvolvido, observou-se uma forte correlação positiva entre os resultados 

qualitativos dos discos de ácido nalidíxico e ciprofloxacina (Ró=0,921). Gaudreau et al.59 

salientam a importância do uso do ácido nalidíxico como um marcador da susceptibilidade, 

sendo que alguns estudos mostram uma boa correlação entre disco difusão e o método agar 

diluição58. 

A comparação dos resultados da eritromicina entre o Etest e o disco difusão, com 

resistências de 6,5% (8 em 123 estirpes) e 7,3% (9 em 123 estirpes), respectivamente, revela 

uma boa correlação negativa (R=-0,709). Outros autores149 obtiveram também boas 
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correlações aquando da comparação dos resultados do disco difusão com o Etest e com 

método agar diluição, designadamente com a eritromicina a ciprofloxacina.  

Alguns estudos compararam o método disco difusão com o método referência. É o 

caso de Gaudreau et al.58 que em 1997, na comparação entre estes dois métodos observaram 

uma correlação total para a ciprofloxacina e diferenças minor para a eritromicina. Os autores 

consideram que a difusão disco é um método fiável, barato e fácil para testar a 

susceptibilidade de C. jejuni e C. coli à eritromicina, tetraciclina e ciprofloxacina58.  

Em 2006, Gaudreau et al.60 reafirmam a opinião manifestada anteriormente, realçando 

no entanto e de acordo com as orientações recentes da CLSI33, a recomendação da inserção da 

eritromicina e ciprofloxacina para testar a susceptibilidade de C. jejuni, mas até o método 

estar estandardizado, o método do disco difusão com os discos de eritromicina e 

ciprofloxacina para C. jejuni deve ser considerado como um método de rastreio.  

Engberg et al.50 considera que os métodos de difusão, designadamente disco, Etest 

podem dar resultados fiáveis, contudo recomenda uma maior vigilância do método, em que as 

estirpes de controlo de qualidade devem ser sempre incluídas no estudo e os valores das 

mesmas controladas de forma a assegurar a reprodutibilidade. 

 

 

5.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

 

Butzler23 refere que a ausência de dados nesta área, resultantes de programas de 

vigilância nacional, impede que o impacto das infecções por Campylobacter spp. nos países 

em desenvolvimento seja apreciado, bem como permanece desconhecido o impacto desta 

bactéria, excepto C. jejuni e C. coli, tanto nos países industrializados como nos países em 

desenvolvimento. 
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De acordo com os resultados publicados no European Survey on Campylobacter 

Surveillance and Diagnostics
160, projecto financiado pela União Europeia, no ano 2001, 

observou-se que dos dezoitos países participantes no primeiro projecto, dezassete 

apresentavam um sistema de vigilância de Campylobacter e em treze existia um laboratório 

de referência54. Em países como a Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grécia, 

Noruega, Suécia e Suíça a campilobacteriose é notificada laboratorialmente, existindo 

sistemas de vigilância implementados160. Na Islândia e Luxemburgo, a notificação foi iniciada 

em 1999 e 2000, respectivamente160. Portugal era o único país, nesta publicação, que no ano 

2000 não apresentava qualquer referência a um sistema de vigilância da campilobacteriose 

humana. 

Baseados no mesmo estudo, Takkinen et al.160 verificaram que apenas 46% dos 

laboratórios participantes reportam sempre os resultados dos testes de susceptibilidade aos 

antimicrobianos (quadro 39), realçando o facto de enquanto na Grécia todos os laboratórios 

participantes executarem e reportarem sempre os testes de susceptibilidade, em Portugal 92% 

dos laboratórios não testaram a susceptibilidade de Campylobacter aos antimicrobianos. 

De acordo com a OMS, os métodos de tipagem devem ser implementados como uma 

componente crítica dos estudos epidemiológicos em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, estando disponível uma variedade de métodos193.  
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QUADRO 39 – Distribuição do número de laboratórios dos países europeus participantes  

no Survey II, 2000, que enviaram sempre os resultados dos testes de susceptibilidades de 

Campylobacter aos antimicrobianos* 

Total 
Laboratórios 

Laboratórios 
      TSA Países 

               n n % 

Alemanha 138 60 43 

Áustria 41 24 59 

Dinamarca 7 2 33 

Escócia 23 10 43 

Finlândia  21 11 52 

França 217 94 45 

Grécia 6 6 100 

Inglaterra e pais de Gales 6 3 50 

Itália 115 59 62 

Irlanda 35 13 39 

Portugal 13 1 8 

TOTAL 622 283 46 
                                          *adaptado da referência 160; n – número; % - percentagem;           

                            TSA – laboratórios que executam sempre os testes de susceptibilidade. 

 

 

A selecção de um método estandardizado irá facilitar a comparação internacional, mas 

apesar dos esforços desenvolvidos, a epidemiologia de muitas infecções permanece por 

esclarecer devido em parte e de acordo com Wassenaar et al.187, à falta de estandardização dos 

métodos e comunicação entre laboratórios. Estes problemas estão a ser abordados através de 

iniciativas como CAMPYNET (http://campynet.vetinst.dk/), financiado pela União Europeia 

e PulseNet (http://www.cdc.gov/pulsenet/) coordenado pelo Centro de Prevenção e Controlo 

da Doença (CDC), envolvendo redes de laboratórios. Um dos principais objectivos é 

proporcionar métodos normalizados de tipagem molecular para Campylobacter jejuni e 

Campylobacter coli, o que irá facilitar os estudos epidemiológicos destas bactérias. 

Outros programas, como WHO Salmonella surveillance network (WHOSalmSurv)
23, 

promove a vigilância, serotipagem e resistência de Salmonella aos antimicrobianos. Trata-se 

de um projecto internacional coordenado pelo WHO Department of Food Safety, Zoonoses 
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and Foodborne Diseases (Geneva, Switzerland), que teve início no ano 2000 e que em 2003 

incorporou o estudo de Campylobacter como um objectivo23, 195. 

Outra rede, que colabora directamente com a WHOSalmSurv, de vigilância de 

bactérias enteropatogênicas onde estão incluídas Salmonella, E. coli e Campylobacter é a 

Enter-net com carácter internacional e foi fundada pela União Europeia, tendo sido incluída 

no ano 2004, a vigilância de Campylobacter spp.10. 

Também no âmbito da vigilância epidemiológica, foi criado no ano 2005 pelo 

parlamento e conselho europeu, The European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) (http://www.ecdc.europa.eu/index.html) que se destina especificamente a identificar, 

avaliar e comunicar ameaças actuais e emergentes para a saúde pública decorrentes de 

doenças, devendo elaborar anualmente um relatório epidemiológico que resume, entre outras, 

as tendências em matéria de doenças transmissíveis.  

 De realçar a importância da promoção de medidas preventivas de forma a reduzir os 

reservatórios de Campylobacter spp. nos animais domésticos e selvagens, bem como nas 

várias etapas da cadeia alimentar sendo que, neste âmbito, a Organização Mundial de Saúde 

tem recomendado a limitação ou suspensão de antibióticos com importância para a saúde 

humana192. Neste contexto, é de realçar a nível da União Europeia, o papel da Suécia que 

baniu os antimicrobianos promotores do crescimento em 1986 ou da Dinamarca em 1998, 

sendo que em ambos os países se verificou uma diminuição da prevalência de 

microrganismos resistentes na alimentação animal, sem perda de produtividade e 

lucratividade37,189. 

 Na União Europeia, o relatório da Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (EFSA) sobre as tendências e origens das zoonoses, dos agentes zoonóticos e da 

resistência antimicrobiana na Comunidade Europeia registou em 2005, em 22 Estados-
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Membros, um total de 194 695 casos de campilobacteriose no Homem, considerando a carne 

de frango como a fonte mais comum de infecção13. A EFSA chama ainda a atenção para o 

facto de uma percentagem relativamente elevada de estirpes de Campylobacter e de 

Salmonella provenientes de animais e de alimentos ser resistente aos agentes antimicrobianos 

habitualmente utilizados no tratamento de doenças humanas. A Directiva 2003/99/CE relativa 

à vigilância das zoonoses e dos agentes zoonóticos (http://www.confagri.pt/PoliticaAgricola/ 

Sectores/BemEstarAnimal/Legislacao/directiva200399.htm), considerou como primordial, a 

necessidade da protecção da saúde humana contra doenças e infecções transmissíveis entre os 

animais e o Homem (zoonoses), chamando a atenção para a necessidade de melhorar os 

sistemas de vigilância e recolha de dados existentes, reconhecendo desta forma a 

possibilidade de necessidades específicas susceptíveis de exigir o estabelecimento de 

programas coordenados de vigilância. 


