
 xv 

 

INDICE DE QUADROS 

                                                                                                                                                 pág. 

Quadro 1 Terapêutica antimicrobiana nas campilobacterioses……………....................... 14 

Quadro 2 Taxas de infecção 100 000 habitantes reportadas pelos países participantes na 

Enternet (ano 2004)
106

…………………………................................................. 

 

16 

Quadro 3 Diferenciação bioquímica das estirpes de Campylobacter spp. clinicamente 

mais importantes (adaptado de Vandamme
181

)……………............................... 

 

33 

Quadro 4 Descrição das variáveis incluídas no estudo…………………........................... 49 

Quadro 5 Gradiente de concentração ou concentração dos antibióticos utilizados no 

Etest e na Difusão Disco……………………………......................................... 

 

51 

Quadro 6 Descrição dos testes e reacções da galeria API Campy (primeira 

parte)………………………………………………………………................... 

 

53 

Quadro 7 Descrição dos testes e reacções da galeria API Campy (segunda 

parte)………………………………………………………………................... 

 

54 

Quadro 8 CIM’s interpretativos* dos antibióticos utilizados nos Etest…………………. 57 

Quadro 9 Critérios de interpretação* dos halos de inibição (mm)..................................... 58 

Quadro 10 Distribuição dos isolamentos de Campylobacter spp. de Janeiro a Dezembro 

(ano 2003 a 2007)…………………………....................................................... 

 

61 

Quadro 11 Distribuição dos doentes* por grupo etário e hospital participante (ano 2003 a 

2007) .…………………………………………................................................. 

 

62 

Quadro 12 Distribuição dos doentes* por grupo etário e género (ano 2003-

2007)………………………………………………………………………….. 

 

63 

Quadro 13 Doença associada aos doentes com isolamento de Campylobacter nas 

fezes…………………………………………………………………………… 

 

64 

Quadro 14 Frequência e percentagem das várias espécies de Campylobacter 

identificadas………………………………………………………................... 

 

65 

Quadro 15 Distribuição de C. jejuni e C. coli nos anos 2003 a 2004…….......................... 66 

Quadro 16 Distribuição dos isolamentos de Campylobacter de acordo com os hospitais 

participantes (ano 2003 a 2007)......................................................................... 

 

67 

Quadro 17 Distribuição dos isolamentos de C. jejuni e C. coli por grupo etário (ano 

2003-2007)….…………………………………………………………………. 

 

68 

Quadro 18 Distribuição da resistência de Campylobacter à eritromicina e à azitromicina 

com o método Etest…………………………………........................................ 

 

69 

Quadro 19 Distribuição da CMI de Campylobacter às fluoroquinolonas estudadas com o 

método Etest…………………………………………………………………... 

 

70 



 xvi 

 

Quadro 20 Intervalo de distribuição das CMI, CMI50 e CMI90 para os antimicrobianos 

estudados……………………………………………………………………… 

 

71 

Quadro 21 Resultados globais observados nos testes de susceptibilidade Campylobacter 

aos antimicrobianos com o método Etest…………………………………….. 

 

72 

Quadro 22 Resultados globais observados nos testes de susceptibilidade Campylobacter 

aos antimicrobianos com o método Etest……………………………………... 

 

72 

Quadro 23 Distribuição de Campylobacter resistentes à eritromicina e à azitromicina, 

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

grupos………………………………………………………………................ 

 

 

73 

Quadro 24 Distribuição das resistências à ciprofloxacina em cada um dos grupos etários 

e no seu total………………………………………………………................... 

 

74 

Quadro 25 Distribuição da resistência à moxifloxacina, com o Etest, em cada grupo 

etário e no total dos grupos....…………………………………………………. 

 

75 

Quadro 26 Distribuição das resistências à gatifloxacina, com o Etest, em cada grupo 

etário e no total dos grupos……………………………………………………. 

 

76 

Quadro 27 Distribuição das resistências à gatifloxacina, com o Etest, em cada grupo 

etário e no total dos grupos……………………………………………………. 

 

76 

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

estudo, no total de estirpes estudadas………….. …………………………….. 

 

77 

Quadro 29 Distribuição das resistências por espécie (C. jejuni e C. coli)         observadas 

aos diferentes antimicrobianos no método Etest……….................................... 

 

78 

Quadro 30 Distribuição das resistências aos antimicrobianos de acordo com o número de 

isolamentos e a percentagem cumulativa encontrada pelo método disco 

difusão…………………………………………................................................ 

 

 

78 

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…………………………. 

 

 

79 

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…… ……………………………………. 

 

 

80 

Quadro 33 Resultados globais da susceptibilidade das estirpes de Campylobacter aos 

antimicrobianos no método difusão disco…….................................................. 

 

80 

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 ……………………………………………… 

 

 

81 



 xvii 

 

Quadro 35 Distribuição dos resultados qualitativos dos Etest e disco difusão da 

eritromicina e ciprofloxacina……………………………………….................. 

 

82 

Quadro 36 Percentagem resistência de Campylobacter spp à ciprofloxacina em vários 

países, no período de 1980 a 2007…………………………………………….. 

 

96 

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

período de 1998 a 2001…………………………………………...................... 

 

98 

Quadro 38 Resistência de C. jejuni, C. coli e Campylobacter spp. à eritromicina de 1991 

a 2004, em vários países………………………………………………………. 

 

100 

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…………………….. 

 

 

104 

 


