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RESUMO 

 

As espécies termotolerantes de Campylobacter são frequentemente relatadas como uma das 
mais importantes causas de gastroenterite humana, ocasionada principalmente pelo consumo 
de produtos avícolas contaminados. O conhecimento da prevalência do patógeno nesses 
produtos e a correlação genética entre os isolados são de extrema importância epidemiológica. 
Diante disso, foi proposto avaliar a prevalência das espécies termorresistentes, com a 
utilização de método molecular para identificação de Campylobacter jejuni, Campylobacter 
coli e Campylobacter lari e a utilização de marcadores moleculares de genotipagem no intuito 
de compreender a diversidade genética das espécies patogênicas. Para isso, foram avaliadas 
300 carcaças de frangos refrigeradas coletadas em sete indústrias frigoríficas submetidas ao 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Utilizou-se primeiramente a técnica de isolamento 
bacteriano, sendo possível determinar a prevalência de Campylobacter em 34 carcaças, 
totalizando 11,3% do total de amostras avaliadas. Verificou-se que, das sete indústrias, duas 
(A e C representando 28,5%) apresentaram Campylobacter, destas, apenas uma (indústria A) 
foi verificada a presença do patógeno em mais de uma coleta e em diferentes estações do ano. 
Foi possível obter 48 isolados de Campylobacter os quais foram submetidos à análise de PCR 
em tempo real para confirmação do gênero e determinação da espécie, além disso, foi 
necessário realizar a análise de PCR convencional para determinação da espécie em alguns 
isolados. Após a realização das técnicas moleculares observou-se que 34 isolados (70,8%) 
pertenciam à espécie Campylobacter jejuni; 08 isolados (16,6%) identificados como 
Campylobacter coli e 06 isolados (12,5%) identificados como Campylobacter lari. Após a 
identificação das espécies, os isolados foram genotipados com base na análise dos 
polimorfismos dos fragmentos de restrição do gene flaA por meio da técnica de RFLP-flaA e 
em seguida também foram avaliados pela técnica de sequenciamento da pequena região 
variável do gene flaA (SVR-flaA). Observou-se neste trabalho que alguns isolados estudados 
apresentam alta similaridade genômica, o que corrobora a hipótese de que os isolados de 
diferentes empresas tenham uma fonte de contaminação em comum. Além disso, a 
similaridade genética entre as espécies termotolerantes do patógeno fornece suporte para o 
entendimento da dificuldade de se determinar a epidemiologia da campilobacteriose. Os 
diferentes genótipos e diferentes perfis de restrição encontrados demonstraram que no mesmo 
abatedouro podem existir diferentes fontes de contaminação das carcaças. A quantidade de 
isolados encontrados neste explicita o que ocorre no restante do planeta; a bactéria  está 
presente nos planteis avícolas e deve ser monitorada.  Adicionalmente, o presente estudo 
mostrou que o sequenciamento da região SVR-flaA e a análise do RFLP-flaA foram métodos 
eficientes e adequados para a subtipificação de estirpes de Campylobacter, vale ressaltar que 
este é o primeiro trabalho envolvendo a subtipificação molecular 
de Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e Campylobacter lari na região centro-oeste do 
Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Bacteriologia, diversidade genética, PCR em tempo real, RFLP-flaA, SVR-
flaA  
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ABSTRACT 
 

 
Campylobacter thermotolerant species are frequently reported as one of the most important 
causes of human gastroenteritis, mainly caused by the consumption of contaminated poultry 
products. The knowledge of the pathogen prevalence in these products and the genetic 
correlation between the isolates are of extreme epidemiological importance. Therefore, it was 
proposed to evaluate the prevalence of thermoresistant species using a molecular method for 
the identification of Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter lari and 
the use of molecular markers of genotyping in order to understand the genetic diversity of 
pathogenic species. For this, 300 carcases of refrigerated chickens collected in seven cold 
stores submitted to the Federal Inspection Service (SIF) were evaluated. The bacterial 
isolation technique was used first, and it was possible to determine the prevalence of 
Campylobacter in 34 carcases, totaling 11.3% of the total samples. It was verified that of the 
seven industries, two (A and C representing 28.5%) presented Campylobacter, of which only 
one (industry A) was verified the presence of the pathogen in more than one collection and in 
different seasons of the year. It was possible to obtain 48 Campylobacter isolates, which were 
submitted to real-time PCR analysis for genus confirmation and species determination. In 
addition, it was necessary to perform the conventional PCR analysis to determine the species 
in some isolates. After the molecular techniques were performed, 34 isolates (70.8%) 
belonged to the species Campylobacter jejuni; 08 isolates (16.6%) identified as 
Campylobacter coli and 06 isolates (12.5%) identified as Campylobacter lari. After 
identification of the species, the isolates were genotyped based on the analysis of restriction 
fragment polymorphisms of the flaA gene by the RFLP-flaA technique and were also 
evaluated by the small variable region sequencing technique of the flaA gene (SVR -FlaA). It 
was observed in this work that some isolates studied have high genomic similarity, which 
corroborates the hypothesis that the isolates of different companies have a source of 
contamination in common. In addition, the genetic similarity between thermotolerant species 
of the pathogen provides support for understanding the difficulty of determining the 
epidemiology of campylobacteriosis. The different genotypes and different restriction profiles 
found showed that in the same slaughterhouse there may be different sources of 
contamination of the carcasses. The number of isolates found here explains what is happening 
on the rest of the planet; the bacterium is present in poultry plants and should be monitored. In 
addition, the present study showed that SVR-flaA region sequencing and RFLP-flaA analysis 
were efficient and suitable methods for the subtyping of Campylobacter strains, it is worth 
mentioning that this is the first work involving the molecular subtyping of Campylobacter 
jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter lari in the central-western region of Brazil. 
 
Keywords: Bacteriology, genetic diversity, real-time PCR, RFLP-flaA, SVR-flaA 
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CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Características gerais do gênero Campylobacter  

 

O gênero Campylobacter é composto por 34 espécies1 e pertence à família 

Campylobacteriaceae. Microscopicamente se apresenta como pequeno bastonete Gram-

negativo delgado (0,2 a 0,5 nm) e comprido (0,5 a 5 nm), com morfologia espiralada ou 

curva. Culturas antigas ou expostas a situações adversas podem assumir uma forma 

esférica ou cocóide conhecida como VNC (viável não cultivável)2,3. 

O gênero não produz esporos, é móvel e possui um flagelo polar em uma ou 

em ambas as extremidades, o que resulta em movimentos característicos em torno do 

próprio eixo4.  

As espécies de Campylobacter são sensíveis à concentração de 2% de cloreto 

de sódio (NaCl), não se desenvolvem em meios com pH abaixo de 4,95, por isso, pessoas 

que fazem uso frequente de medicamentos antiácidos são mais propensas a desenvolverem 

gastroenterites ocasionadas pelo patógeno6. 

São microaerófilas e, caracteristicamente, sensíveis ao oxigênio, necessitando 

de ambiente atmosférico específico constituído por, aproximadamente, 10% de gás 

carbônico (CO2) e 5% de oxigênio (O2)
5. No entanto, estudos apontam a existência de 

cepas resistentes ao oxigênio, as quais são altamente prevalentes em carne de frango o que 

consolida sua importância como principal veículo de contaminação do patógeno ao 

consumidor3. 

Campylobacter termotolerante apresenta alta sensibilidade ao congelamento e 

não se multiplica nestas condições, porém, pode permanecer viável por semanas caso 

sobreviva à queda brusca de temperatura7. 

O gênero é considerado fastidioso, pois a multiplicação ocorre de forma lenta. 

Acredita-se que esta característica possa ser em virtude do pequeno tamanho do genoma 

(aproximadamente 1,64 Mb), sequenciado completamente no ano de 20008.  

Com os dados do sequenciamento do genoma pode-se observar a presença de 

regiões hipervariáveis, além de elementos genéticos móveis e transponíveis9, os quais 

facilitam a transferência horizontal do material genético, sendo responsáveis pela ampla 

variabilidade genética e importantes na disseminação dos fatores de virulência, adaptação, 

metabolismo e resistência a antimicrobianos10-16. 
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As espécies de Campylobacter não são capazes de metabolizar carboidratos e 

lipídios, são mesófilas e se multiplicam entre 35°C e 37ºC, no entanto, para as espécies C. 

jejuni, C. coli, C. lari e C. upsaliensis a temperatura ótima de crescimento é em torno de 

41°C e 43ºC, com temperaturas mínima e máxima avaliadas em 30°C e 47ºC, 

respectivamente. Estas espécies formam o grupo termotolerante de Campylobacter, sendo 

reconhecido como uma das principais causas de gastroenterite humana em diversos países 

17 e, consequentemente, são as espécies de interesse epidemiológico e na saúde pública. 

 

2. Aspectos epidemiológicos 

 

2.1. Campilobacteriose 
 

A campilobacteriose é uma zoonose de distribuição mundial, considerada a 

infecção bacteriana de origem alimentar mais prevalente em muitos países da União 

Europeia independente do grau de desenvolvimento, acarretando graves repercussões em 

saúde pública e econômica 17- 20. Nos países membros da União Europeia Campylobacter é 

o principal patógeno vinculado a gastroenterites de origem alimentar e tem sido assim 

desde 200517. 

O agente etiológico da doença é composto pelas espécies termotolerantes do 

gênero Campylobacter, sendo C. jejuni a principal espécie associada à grande maioria dos 

casos de campilobacteriose humana17.  Presume-se que as infecções causadas por C. coli e 

C. lari não sejam frequentemente relatadas pelo fato de serem difíceis de distinguir 

fenotipicamente de Campylobacter jejuni. Soma-se o fato de C. lari ser mais exigente no 

cultivo in vitro em comparação às outras espécies de interesse21.  

A dificuldade na diferenciação e identificação das espécies do patógeno gera 

preocupação em estudos epidemiológicos até em regiões desenvolvidas. Na União 

Europeia, no ano de 2016, a maioria dos isolados foi relatada como 'C. jejuni / C. coli / C. 

lari não diferenciado17. 

Nas regiões menos desenvolvidas da África e alguns países da Ásia onde 

campilobacteriose é endêmica, a infecção está geralmente limitada às crianças, o que 

sugere que a exposição no início da vida leva à imunidade protetora. Isso explica o porquê 

das infecções assintomáticas serem comuns em adultos nesses continentes 24. 
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Viagens internacionais para estes países são apontadas como uma preocupação 

mundial, principalmente por favorecerem a transferência ou a propagação de isolados 

exóticos e resistentes a antimicrobianos às populações anteriormente não expostas 6,25-28. 

Os principais fatores de risco associados à campilobacteriose são o consumo de 

produtos de origem animal sem processamento térmico adequado, consumo de água não 

tratada, consumo de vegetais não higienizados e o contato direto com animais 

contaminados. Pessoas que viajam para regiões endêmicas, pacientes com doença 

gastroentérica crônica e os que fazem uso de medicamentos antiácidos estão propensos a 

adquirirem a enfermidade5. 

Apesar da grande importância em saúde pública, a patogênese ainda não está 

completamente esclarecida, embora alguns mecanismos de patogenicidade sejam 

reconhecidos: complexo flagelar, quimiotaxia, aderência, invasão celular e produção de 

toxina29,30.  

Os sintomas da doença incluem diarreia aquosa, moderada e autolimitante ou, 

em alguns casos, disenteria sanguinolenta, com presença de muco, podendo ser 

acompanhada de dores de cabeça e abdominal, febre, indisposição, náusea e vômito. 

Algumas pessoas infectadas podem não apresentar sintomas, no entanto, em indivíduos 

com sistema imunológico comprometido o micro-organismo se espalha para a corrente 

sanguínea e provoca infecção grave, com risco de morte18. 

O tratamento com antimicrobianos é necessário apenas em casos severos da 

doença, sendo que o aumento da resistência à estes fármacos é preocupante, especialmente 

aos de escolha (macrolídeos e fluoroquinolonas) 31-34. 

Em alguns casos da doença podem ocorrer complicações e sequelas, como 

problemas gastrointestinais, reumatológicos (Síndrome de Reiter), pulmonares, 

dermatológicos, intravasculares, renais, reprodutivos e neurológicos 35,36. 

Dentre estas complicações, a síndrome de Guillain-Barré (SGB) destaca-se 

como a mais severa, sendo caracterizada como doença autoimune e pós-infecciosa, com 

destruição da bainha de mielina dos nervos periféricos, causando paralisia neuromuscular 

flácida aguda, generalizada e pode comprometer os músculos da respiração e levar o 

paciente à morte37. 

 

2.2. Principais reservatórios e fontes de contaminação 
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As espécies do gênero Campylobacter são comensais do intestino de animais 

selvagens, de estimação e de produção, além de estarem distribuídas em ambientes 

industriais, domésticos e na natureza38, o que dificulta o monitoramento e atribuição da 

fonte original da infecção, tornando o estudo epidemiológico complexo. 

Dentre os reservatórios, o trato intestinal das aves como, frangos17, perus39, 

patos40 e faisões41, constituem o principal reservatório do micro-organismo, pois além de 

oferecer um ambiente favorável ao desenvolvimento, a infecção nestes animais não induz 

resposta imune mesmo em altas doses42. 

Normand et al.43 verificaram semelhança genética entre os isolados de origem 

intestinal e os da carcaça do frango correspondente, demonstrando que a presença do 

micro-organismo nas carcaças está diretamente correlacionada com a do agente no 

intestino desses animais17,44. 

O micro-organismo possui elevada ocorrência em carcaças de frangos45, o que 

é parcialmente justificado pelo aumento da capacidade do patógeno em sobreviver ao 

processamento industrial quando alojado na pele do frango e no interior dos folículos das 

penas. Além disso, sabe-se que C. jejuni é capaz de se adaptar melhor ao oxigênio e a 

baixas temperaturas no exsudato da carne de frango46. 

Assim, a contaminação das penas, pele e, consequentemente da carcaça, 

durante o transporte e processamento deve ser uma preocupação na indústria47,48, sendo de 

extrema importância a identificação dos pontos críticos de controle e os fatores de risco 

associados que contribuem para a contaminação. 

Normand et al.43 propõem alguns parâmetros considerados importantes fatores 

de risco na indústria: (i) logística de abate; (ii) temperatura da sala de evisceração; (iii)  o 

processo de evisceração; (iv) estresse dos animais durante o transporte43. 

Além do frango, o ser humano pode se infectar pelo consumo de outros 

alimentos, como por exemplo, carnes cruas ou mal cozidas de bovinos49 e suínos50, leite 

não pasteurizado10, saladas pré-preparadas51 e água de superfície14. 

Diante da diversidade de reservatórios e fontes de contaminação, o 

rastreamento epidemiológico das espécies do gênero Campylobacter nos mais diversos 

ambientes é complexo17, principalmente nos países em desenvolvimento52. Esta 

complexidade se deve a vários fatores, entre eles: a capacidade de transformar-se em um 

estado viável, mas não cultivável (VNC) dificultando o isolamento5, a sensibilidade a 

vários fatores ambientais e a instabilidade genética54.  
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Para contornar esta complexidade, técnicas moleculares, como a tipagem do 

gene da flagelina, vêm auxiliando no rastreamento das fontes de infecção, conferindo 

maior certeza sobre as contribuições dos diferentes reservatórios na campilobacteriose em 

seres humanos55-57. 

 

3. Metabolismo energético 
 

As bactérias do gênero Campylobacter são organismos quimiorganotróficos, 

com metabolismo do tipo respiratório, em que o oxigénio é geralmente o aceptor final de 

elétrons. No entanto, como método de sobrevivência em condição de anaerobiose, algumas 

cepas geneticamente adaptadas são capazes de usar o nitrito, fumarato e aspartato como 

aceptores de elétrons. Esta capacidade é um importante fator de adaptação ambiental, 

colonização e patogenicidade, tendo em vista que no interior das células hospedeiras o 

micro-organismo é submetido à significativa redução metabólica e à condição de 

anaerobiose58.   

Para sobreviver, Campylobacter necessita da disponibilidade de aminoácidos 

específicos como, serina59,60, aspartato, glutamato61 e prolina62, intermediários do ciclo do 

ácido tricarboxílico e alguns ácidos orgânicos, eliminados a partir do hospedeiro ou dos 

micro-organismos presentes no intestino63,64, nomeadamente fumarato, piruvato, 

lactato65,66, succinato, malato e α-cetoglutarato, e da desaminação e oxidação dos ácidos 

glutâmico e aspártico67. 

As espécies do gênero são reconhecidas como assacarolíticas e, portanto, não 

são capazes de fermentar nem metabolizar os carboidratos devido à ausência do gene que 

codifica a enzima 6-fosfofrutoquinase, à ausência de várias enzimas necessárias para a via 

glicolítica e à falta de transportadores adequados para esse nutriente68. 

No entanto, alguns estudos apontam que, por meio da transferência de genes, 

alguns isolados de Campylobacter adquiriram a capacidade genética de utilizar a glicose69 

e a L-fucose68,70 como substratos para a sobrevivência e multiplicação, proporcionando a 

estes isolados maior vantagem competitiva, maior capacidade de adaptação e, 

consequentemente, a seleção de cepas mais patogênicas68,71,72. 

 

4. Mecanismos de sobrevivência a ambientes adversos 
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No processo epidemiológico da doença, as espécies do grupo termotolerante de 

Campylobacter são expostas a vários fatores que prejudicam o seu desenvolvimento, 

transformando-as na forma cocóide ou, dependendo do grau da tensão, pode ocasionar a 

morte do micro-organismo73. 

Dentre esses fatores, a alta tensão de oxigênio, as mudanças de temperatura, a 

dessecação e a variação de pH representam grande desafio ao agente, ao contrário de 

outros patógenos entéricos, como a Salmonella sp. e Escherichia coli. As espécies 

termotolerantes de Campylobacter são relativamente frágeis e muito sensíveis às pressões 

ambientais, devido à ausência de mecanismos clássicos para a resposta ao estresse 

ambiental, o que impede a multiplicação, mas que nem sempre é capaz de inativar 

completamente o patógeno73.  

Sugere-se, portanto, que o patógeno desenvolveu mecanismos alternativos 

próprios para sobreviver, como por exemplo, a entrada em um estado viável, mas não 

cultivável (VNC)74, a tolerância adaptativa (Adaptive Tolerance Response)73, o elevado 

grau de variabilidade genética54 e a formação de biofilmes75. 

 

4.1. Estado VNC 

 

Morfologicamente, o gênero Campylobacter é reconhecido pela forma 

espiralada ou encurvada, mas, quando exposta a situações desfavoráveis, esta morfologia é 

substituída pela forma cocóide conhecida como VNC, essas células são metabolicamente 

ativas, porém, não são capazes de serem cultivadas em meios específicos74. 

O estado VNC é uma forma degenerativa utilizada como estratégia de 

sobrevivência frente a vários fatores adversos como, por exemplo, a incubação por 

períodos prolongados a 4°C74,76, como também por exposição ao oxigênio, altas 

temperaturas e à falta de nutrientes. Portanto, não há dúvidas de que desempenha papel 

importante e essencial na sobrevivência de Campylobacter após exposição a condições 

adversas77,78,2,3. 

Estudos revelaram que as células VNC expressam genes associados à 

virulência como flaA, flaB, cadF, ciaB, cdtA, cdtB e cdtC, portanto, o patógeno no estado 

VNC pode ser infectante e células estressadas podem ser mais virulentas do que aquelas 

sob nenhum estresse82,76. Além disso, é possível que haja aumento da resistência a 

antimicrobianos, uma vez que há a redução da atividade metabólica83. 
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Esta fase é de extrema importância epidemiológica79, pois, por não ser 

cultivável, os métodos de isolamento não são capazes de detecta-la no alimento77. Isso 

pode explicar, em parte, o motivo de algumas infecções ocorrerem sem que haja o 

conhecimento da fonte de contaminação e até mesmo sem que estejam associadas ao 

patógeno80,74, o que torna os dados epidemiológicos subestimados81. 

A forma VNC pode ser reversível se as condições ambientais tornam-se 

favoráveis, situação em que o micro-organismo volta a apresentar a forma em espiral, 

podendo se multiplicar normalmente84. 

 

4.2. Biofilmes 

 

O biofilme é um aglomerado de micro-organismos, constituído por uma ou 

mais espécies, aderidos a uma superfície sólida e embebidos numa matriz polimérica que 

os protege de fatores prejudiciais, sendo, portanto, necessário para a sobrevivência em 

ambientes adversos85. Estudos mostram que as espécies de Campylobacter são capazes de 

formar biofilmes86 e podem colonizar biofilmes preexistentes87.  

As bactérias nos biofilmes podem ser mais resistentes aos desinfetantes e 

antimicrobianos quando comparadas às células planctônicas88, além disso, os biofilmes 

formados por Campylobacter permitem que o micro-organismo sobreviva por mais tempo 

sob condições atmosféricas85 e permite também a transferência de genes de resistência aos 

antimicrobianos com maior frequência quando comparado às células planctônicas89.  

Kalmokoff et al.86 ao analisarem as células presentes no biofilme observaram 

aumento de expressão das proteínas envolvidas na geração de energia, na biossíntese e nas 

funções catabólicas, o que indica que as células formadoras do biofilme permanecem num 

estado de crescimento ativo. 

A proteína envolvida na quimiotaxia (CheA) e proteínas de adesão (PEB1 e 

FlaC) também tiveram a expressão aumentada, indicando que a interação entre as células é 

necessária para a formação da película. A expressão intensificada das flagelinas (FlaA e 

FlaB), bem como de outras proteínas de motilidade (FliD, FlgG e FlgG2) sugere que o 

aparelho flagelar de Campylobacter assume um papel fundamental na formação do 

biofilme deste micro-organismo86. 

Outro grupo de genes que apresentou aumento na expressão está envolvido na 

resposta ao estresse oxidativo (Tpx, Ahp) e na resposta a outros estresses induzidos por 

diversos fatores ambientais (GroEL, GroES), o que explica a capacidade de maior 
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sobrevivência de Campylobacter termotolerante em biofilme86. Além disso, a formação de 

biofilmes é uma preocupação nas indústrias frigorificas, pelo fato de proteger as células 

contra a ação dos sanitizantes utilizados90. 

 

5. Genotipagem das espécies termotolerantes do gênero Campylobacter 

 

O sequenciamento do genoma de Campylobacter auxiliou a compreensão 

quanto à diversidade genética do patógeno e, com isso, ampliou o conhecimento em 

relação aos mecanismos de patogenicidade, da resistência a antimicrobianos, da adaptação 

e sobrevivência, além de outros aspectos epidemiológicos e de saúde pública43.  

Esta diversidade entre diferentes isolados ocorre principalmente graças às 

mutações e à recombinação genética. As mutações podem acontecer naturalmente ou por 

indução, por meio de substituições, inserções, deleções ou inversões de bases nitrogenadas 

que resultam em alterações no material genético43.  

Na população bacteriana, células mutantes sempre serão produzidas a cada 

geração, usualmente as mutações são neutras (sem modificar o produto final) ou nocivas e, 

neste caso, o mutante é removido da população quando morre. No entanto, algumas 

mutações são necessárias para a sobrevivência do micro-organismo em um determinado 

meio, por exemplo, mutações que conferem resistência aos antimicrobianos são benéficas 

para a população de bactérias frequentemente expostas a essa substância43. 

As células que transportam o gene modificado apresentam maior capacidade de 

sobreviver e se multiplicar neste ambiente inóspito. Por consequência, em espaço de tempo 

reduzido, a maioria das células na população terá o gene e uma alteração evolutiva terá 

ocorrido39. 

Em Campylobacter, a resistência às fluoroquinolonas, um dos principais 

antimicrobianos utilizados na terapêutica em casos severos de campilobacteriose, é 

mediada por mutações pontuais na região que determina a resistência à quinolonas 

(QRDR) localizada no gene gyrA, ou seja, uma simples mutação neste gene é suficiente 

para aumentar a resistência de Campylobacter a fluoroquinolonas, sendo que esta mutação 

é transferida horizontalmente para as gerações seguintes91. 

A mutação pode ainda ser induzida em laboratório com a utilização de agentes 

denominados mutagênicos que causam modificações no material genético. Muitas vezes a 

indução é feita no intuito de pesquisar o mutante e assim observar as mudanças fenotípicas 

que ocorrem86.  
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Por exemplo, Kalmokoff e et al.86 construíram um mutante com alteração nos 

genes responsáveis pela motilidade de C. jejuni, por auxílio de plasmídeo que resultou na 

inativação dos genes relacionados ao filamento flagelar (fliA, flaA, flaB, flaG) dos 

mutantes gerados. Os autores puderam demonstrar que o complexo de motilidade flagelar 

desempenha papel fundamental na formação de biofilmes por C. jejuni, já que os mutantes 

não foram capazes de formar biofilmes, diferente das células sem alteração nos genes. 

Outro mecanismo responsável pela variabilidade é a recombinação genética, a 

qual se caracteriza como troca de material genético entre duas células no intuito de formar 

novas combinações de genes e, assim como a mutação, contribuir de forma expressiva para 

a diversidade entre indivíduos. A recombinação ocorre de quatro formas, sendo elas 

transformação, conjugação, transdução e transposição39,45. 

A maioria das bactérias, incluindo as espécies do gênero Campylobacter, é 

portadora dos elementos genéticos móveis, como os plasmídeos, bacteriófagos e os 

elementos genéticos transponíveis como as sequências de inserção (IS) e transposons49. 

Os genes que codificam os fatores de virulência bacteriana normalmente estão 

em plasmídeos ou fagos. Outros plasmídeos de importância são os fatores R, que 

transportam genes que conferem à célula hospedeira resistência a antibióticos, metais 

pesados ou toxinas celulares e estes estão presentes em Campylobacter, o que indica que 

esses elementos, possuem papel decisivo na variabilidade genética deste micro-organismo 

e são importantes na disseminação dos fatores de virulência, adaptação e resistência a 

antimicrobianos49. 

A análise da variabilidade genética inicialmente se restringia aos métodos 

fenotípicos ou protéicos. No entanto, esta técnica detecta somente o produto final de genes 

funcionais, o que pode subestimar a variabilidade genética na população. As características 

morfológicas, fisiológicas e biológicas são conhecidas como características fenotípicas, 

que advém do fenótipo de um organismo. Como descrição, fenótipo é o resultado da 

interação entre o ambiente em que o micro-organismo está inserido e as informações 

genéticas que este transporta92. 

Devido à variação nas características fenotípicas apresentada pelos micro-

organismos, métodos moleculares (utilizando-se enzimas de restrição, amplificação de 

ácido nucléico ou sequenciamento de nucleotídeos) foram desenvolvidos para a 

genotipagem microbiana e, com isso, foram estabelecidas melhores possibilidades para a 

classificação, identificação e diagnóstico bacteriano além da ampliação do conhecimento a 
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respeito da filogenia e evolução dos micro-organismos, principalmente daqueles 

considerados patogênicos para os seres humanos43. 

Os marcadores genéticos são regiões do genoma que apresentam variabilidade 

de sequência nucleotídica entre diferentes indivíduos, ou seja, possuem polimorfismo 

genético93. A utilização desses marcadores na identificação bacteriana tem sido 

aprimorada, desde os anos 70, pelo desenvolvimento de novas tecnologias de análise do 

DNA94 e pela descoberta de inúmeros marcadores de relevância. A primeira técnica 

utilizada foi a do polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição, conhecida pela 

sigla RFLP e em seguida novas técnicas foram desenvolvidas, sendo que a maioria é 

derivada da reação em cadeia pela polimerase (PCR). 

O aperfeiçoamento de métodos genotípicos possibilitou a análise da genética 

microbiana e reduziu as desvantagens dos métodos fenotípicos, principalmente em relação 

à reprodutibilidade das técnicas, proporcionando também a criação de banco de dados com 

a caracterização de vários micro-organismos. Um exemplo de banco de dados é a 

PulseNet, coordenada pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) , uma rede 

nacional de laboratórios de saúde pública e de agências reguladoras de alimentos em que 

os laboratórios participantes enviam os resultados online de tipagem de bactérias de origem 

alimentar como Salmonella e Campylobacter, no site http://www.cdc.gov/pulsenet/. 

Do ponto de vista epidemiológico e considerando a importância de 

Campylobacter termotolerantes, como patógeno para o ser humano, o processo de 

diferenciação das cepas é muito importante, por permitir: a caracterização dos surtos; a 

detecção das transmissões cruzadas; a determinação das fontes de infecção; e o 

reconhecimento das cepas particularmente virulentas e resistentes95,96 pode, também, 

fornecer dados que estabeleçam hipóteses a respeito da história evolutiva, da interação com 

o hospedeiro, do histórico de migração e de definições de estratégias de controle97. 

O Brasil é conhecido mundialmente pela capacidade de produção e 

industrialização de alimentos, com destaque para a proteína de origem animal, 

principalmente a carne de frango, sendo o  maior exportador e o segundo maior produtor 

deste alimento. 

Apesar da importância do país na produção avícola, os dados sobre a 

ocorrência de Campylobacter em alimentos e da campilobacteriose em humanos são 

limitados, principalmente pela falta de política e de legislações que obriguem a pesquisa 

deste micro-organismo e a notificação dos casos de campilobacteriose, portanto, torna-se 

difícil reconhecer a prevalência exata do patógeno. 
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Somam-se a dificuldade de isolamento do agente e sua capacidade de alteração 

pela sensibilidade ao ambiente. Além disso, o acesso restrito aos serviços públicos de 

saúde, a dificuldade no diagnóstico e o não reconhecimento de casos suspeitos contribuem 

para que os casos de doenças veiculadas por alimentos, de forma geral, sejam 

subnotificados. 

Com este trabalho pretendeu-se avaliar a ocorrência das espécies 

termotolerantes, com o uso de método molecular rápido para identificação de C. jejuni, C. 

coli e C. lari e a utilização de marcadores moleculares de genotipagem, no intuito de 

compreender a diversidade genotípica destas espécies de maior interesse em saúde pública 

isoladas de carcaças de frangos. 
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CAPÍTULO 2 - BACTERIOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE 
ESPÉCIES TERMOTOLERANTES DO GÊNERO Campylobacter EM PRODUTOS 
AVÍCOLAS 
 

Resumo 

A ocorrência das espécies termotolerantes do gênero Campylobacter provenientes de 

carcaças de frangos foi avaliada neste estudo. Para isso, foram analisadas 300 carcaças de 

frangos coletadas em sete indústrias frigoríficas submetidas ao Serviço de Inspeção Federal 

(SIF). Utilizou-se primeiramente a técnica de isolamento bacteriano, sendo possível 

determinar a presença de Campylobacter em 34 carcaças, totalizando 11,3% do total de 

amostras avaliadas. Verificou-se que, dos sete abatedouros, dois (A e C) apresentaram 

Campylobacter, destes, apenas no abatedouro A foi verificada a ocorrência do patógeno 

em 100% das coletas. Foi possível obter 48 isolados de Campylobacter os quais foram 

submetidos a analise de PCR em tempo real para determinação da espécie. Após a 

realização da técnica molecular observou-se que 34 isolados (70,8%) pertenciam à espécie 

C. jejuni; 08 (16,6%) identificados como C. coli e 06 (12,5%) identificados como C. lari. 

Tendo em vista que todas as espécies termotolerantes apresentam risco ao consumidor, este 

trabalho demonstra a importância dos produtos avícolas como fonte de contaminação por 

Campylobacter, evidenciando a necessidade da adoção de programas específicos para o 

controle deste patógeno na cadeia produtiva dos alimentos. 

 

Palavras-chave: Gene cadF, gene glyA, gene porA, PCR em Tempo Real 
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Abstract 

BACTERIOLOGY AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF 

THERMOTROLERANT SPECIES OF THE GENE Campylobacter IN AVICOL 

PRODUCTS 

The occurrence of species of interest of the genus Campylobacter from chicken carcasses 

was evaluated in this study. For this, 300 chicken carcasses were collected from seven 

slaughterhouses submitted to the Federal Inspection Service (SIF). The bacterial isolation 

technique was used to determine the prevalence of Campylobacter in 34 carcasses, totaling 

11.3% of the total samples. It was verified that, of the seven slaughterhouses, two (A and 

C) presented Campylobacter, of these, only the slaughterhouse A was verified the presence 

of the pathogen in 100% of the collections. It was possible to obtain 48 Campylobacter 

isolates, which were submitted to real-time PCR analysis to determine the species. After 

the molecular technique, 34 isolates (70.8%) belonged to C. jejuni; 08 (16.6%) identified 

as C. coli and 06 (12.5%) identified as C. lari. Considering that all thermotolerant species 

present a risk to the consumer, this work demonstrates the importance of chicken meat as a 

source of Campylobacter contamination, evidencing the need to adopt specific programs 

for the control of this pathogen in the chain production of food. 

 

 

Key-words: cadF gene, glyA gene, porA gene, Real Time PCR 
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1. Introdução 

A avicultura brasileira, nos últimos anos, tem apresentado altos índices de 

crescimento e ocupa posição de destaque na produção avícola mundial, sendo considerado 

o país líder em exportação da carne de frango1.  

Fatores como qualidade, sanidade e preço contribuíram para aperfeiçoar a 

produtividade avícola. O Brasil investiu na modernização de processo e empregou medidas 

de qualidade para adequar o manejo do aviário, biosseguridade, alimentação balanceada, 

melhoramento genético e produção integrada.  

Em virtude da grande produtividade e demanda, a preocupação em relação à 

veiculação de doenças pela carne de frango é frequente nos serviços de vigilância e nos 

órgãos de saúde pública em diversos países importadores, visto a elevada ocorrência dos 

casos de gastroenterites relacionadas ao consumo desse alimento2-4. 

As gastroenterites, podem ser ocasionadas por diversos micro-organismos 

patogênicos, com destaque para Salmonella spp., Campylobacter termotolerantes, Listeria 

monocytogenes e Escherichia coli2. 

Dentre estes patógenos, as espécies termotolerantes do gênero Campylobacter 

têm se destacado mundialmente nos últimos anos, sendo a carne de frango a principal fonte 

de infecção ao homem2,5,6. 

As espécies termotolerantes de Campylobacter podem ser inseridas em 

diversos pontos da cadeia produtiva avícola, desde a produção primária na granja, 

transporte dos animais para o abatedouro, até o processamento do produto, sendo que as 

exigências em relação às condições de biosseguridade e higiênico-sanitária nestes pontos 

variam entre países, regiões e até mesmo entre estabelecimentos, ocasionando diferenças 

na ocorrência do patógeno7. 

No galpão de criação, além da transmissão horizontal de Campylobacter, pode 

ocorrer contaminação cruzada entre lotes diferentes decorrente da capacidade de 

sobrevivência no ambiente de criação, principalmente devido à formação de biofilmes pelo 

micro-organismo, o que favorece a repetida ocorrência de Campylobacter no abatedouro 

que recebe os animais deste galpão. Há também estudos sugerindo a importância 

epidemiológica da ração oferecida aos animais6. 

Autores demonstraram que cumprir rigorosamente as práticas de 

biosseguridade nas explorações agrícolas pode reduzir ou até mesmo extinguir a ocorrência 

de Campylobacter nos estabelecimentos frigoríficos8,9, o que demonstra a importância 
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desta etapa na produção de alimentos de origem avícola e a necessidade de legislações que 

obriguem a pesquisa e o controle do patógeno, assim como é feito para Salmonella. 

Apesar desta etapa da cadeia produtiva ser importante na proliferação de 

Campylobacter, o transporte até o abatedouro e o processamento industrial também 

contribuem de maneira significativa para a ocorrência do patógeno em carcaças de frangos. 

O transporte das aves de maneira inadequada e em horários mais quentes do 

dia eleva o estresse dos animais e influência negativamente o sistema imunológico 

tornando as aves mais susceptíveis às infecções bacterianas, consequentemente, aumenta a 

concentração de Campylobacter no trato gastrointestinal do animal.  Durante o transporte, 

as aves defecam, promovendo a contaminação de penas e pele, bem como das caixas de 

transporte10. Estas caixas, se não forem corretamente higienizadas, podem ser fonte de 

contaminação cruzada para lotes não infectados. 

Na indústria processadora, diversos pontos são considerados críticos na 

contaminação por Campylobacter sendo eles a etapa de insensibilização, escaldagem, 

depenagem, evisceração e a refrigeração em tanque11-14. 

Durante o processamento, o patógeno é submetido a diversos fatores 

estressantes, como variação de temperatura e elevada tensão de oxigênio, desta forma, 

ocorre redução da carga microbiana, no entanto, algumas células são capazes de 

sobreviver15,16. 

Outro fator preocupante na planta processadora de alimentos é a formação de 

biofilmes por parte do micro-organismo, que deve ser considerada no desenvolvimento de 

estratégias para o controle de Campylobacter e assim evitar a contaminação cruzada entre 

lotes17 e, consequentemente, diminuir os casos de campilobacteriose em humanos. 

Esta enfermidade segue com tendência de aumento de forma global e, nos 

países desenvolvidos, é a zoonose mais comumente relatada, com mais de 200 mil casos 

confirmados por ano, apenas na União Europeia. A estimativa é de que, a cada ano, 

possam existir mundialmente mais de 400 milhões de casos2. 

Apesar da importância do Brasil na avicultura mundial, poucos são os relatos a 

respeito da ocorrência das espécies termotolerantes de Campylobacter nos produtos 

avícolas e isso se deve à falta de política e de legislações que obriguem tanto a pesquisa 

deste micro-organismo nos alimentos quanto à notificação dos casos de campilobacteriose 

em humanos. 

Além disso, o estudo a respeito do micro-organismo é dificultado pelo custo e 

complexidade na bacteriologia e identificação do patógeno. Esta dificuldade se deve a 
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fatores característicos de Campylobacter como alta sensibilidade ao ambiente, à 

capacidade de se tornar não cultivável em laboratório, as exigências em relação ao meio de 

cultura e ao ambiente de cultivo, além da ausência de metodologias oficiais para a detecção 

nos laboratórios de análise nacional. 

No entanto, o país já demonstra a preocupação em relação ao patógeno, tanto 

que, recentemente foi implantada a Norma Interna DIPOA/SDA n° 03/2017 do Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a qual determina, em caráter 

exploratório, a pesquisa de Campylobacter em carcaças de frangos abatidos nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os três maiores produtores nacionais do 

produto. 

Este avanço se deve às exigências dos países importadores, principalmente os 

países membros da União Europeia. A legislação também chama a atenção para algumas 

particularidades em relação ao isolamento do patógeno, como a proibição do congelamento 

das amostras a serem analisadas.  

De modo geral, o isolamento de Campylobacter spp. em alimentos, tem como 

alvo principal as espécies termotolerantes do micro-organismo sendo necessário 

aproximadamente de 10 a 15 dias apenas para a detecção do gênero, a partir de 

informações como morfologia, arranjo e motilidade típicos; teste de oxidase positivo; 

crescimento negativo a 25°C em condições de microaerofilia e a incapacidade de 

crescimento a 41,5°C em condições de aerobiose18. 

Para a identificação das espécies termotolerantes, a metodologia International 

Organization for Standardization (ISO) 10272-200618 descreve a realização de poucos 

testes bioquímicos, sendo eles: teste de hidrólise do hipurato e indoxil acetato, 

sensibilidade ao ácido nalidíxico e sensibilidade à cefalotina19 (Quadro 1). 

 
QUADRO 1- Testes realizados para identificação das espécies termotolerantes do gênero 
Campylobacter de acordo com a ISO 10272-20067 

Ensaio C. jejuni C. coli C. lari 
Catalase + + + 

Ácido Nalidíxico S* S* R** 
Cefalotina R R R 

Hidrolise do hipurato +*** - - 
Acetato de indoxila + + - 

Legenda: *Alguns isolados podem ser resistentes; **Alguns isolados podem ser sensíveis; 
***Alguns isolados apresentam resultado negativo. 

O Quadro 1 demonstra que a identificação das espécies apenas por testes 

bioquímicos pode resultar na incapacidade de reconhecimento e diferenciação deste 
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agente20. Desta forma, a utilização de métodos moleculares para a identificação microbiana 

é necessária para aperfeiçoar o trabalho laboratorial e assim, auxiliar no reconhecimento 

das espécies de Campylobacter mais prevalentes no país21,22. 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) ao longo dos anos tem sido 

frequentemente utilizada para a identificação do gênero e das espécies termotolerantes de 

Campylobacter, principalmente por ser uma técnica altamente sensível, específica e rápida 

quando comparada à técnica de biotipagem23-28. 

Para a realização da PCR são selecionados iniciadores, também conhecidos 

como primers ou oligonucleotídeos, específicos para o micro-organismo alvo, sendo estes 

desenvolvidos e avaliados in silico por meio de diversos programas de bioinformática 

online, os quais utilizam a sequência do gene que se pretende avaliar para desenvolver os 

iniciadores. 

O par de iniciadores utilizado para a detecção do gênero deve ser capaz de 

detectar apenas as espécies, ou grupo de espécie, que pertencem ao gênero de interesse. 

Um dos principais genes utilizados em reações de PCR é o 16S rRNA necessário para a 

síntese proteica e, portanto, está presente em todas as bactérias. Este gene apresenta 

características conservadas ao longo da evolução sendo frequentemente utilizado para a 

detecção do gênero Campylobacter29. 

Para a identificação das espécies, os primers devem ser espécie-específicos, ou 

seja, detectar apenas a espécie de interesse dentro de um grupo ao qual se relaciona. Desta 

forma é interessante o gene conter regiões conservadas, porém com regiões variáveis para 

serem capazes de diferenciar as espécies, as quais muitas vezes são geneticamente bastante 

idênticas. 

O gene porA codifica as porinas, principal proteína de membrana externa 

(MOMP) de Campylobacter. Estas proteínas possuem diversos papéis na célula bacteriana 

Gram-negativa, incluindo a regulação da permeabilidade da membrana celular, adesão em 

células hospedeiras e a resistência a antimicrobianos podendo inclusive causar resistência 

múltipla30. Desta forma, apresentam-se como locais de interação da célula bacteriana com 

o ambiente podendo desempenhar papel importante na adaptação de Campylobacter a 

vários hospedeiros31. 

O gene porA possui regiões variáveis e conservadas. A região variável parece 

ser responsável pela variação antigênica, sendo que a avaliação deste antígeno demonstrou 

grande potencial como candidato ao desenvolvimento de vacina animal por conferir 

imunidade ao hospedeiro31,32. 
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Sabe-se que o gene porA vem mostrando elevada capacidade para detecção de 

casos de campilobacteriose epidemiológicamente relacionados33 e, portanto, é um gene de 

importância para a avalição de Campylobacter jejuni, principal espécie responsável pelos 

casos de campilobacteriose34. 

Apesar da importância das espécies termotolerantes de Campylobacter como 

agentes causadores de gastroenterites de origem alimentar, foram descritos relativamente 

poucos ensaios de PCR que se baseiam na amplificação de genes que codificam fatores de 

virulência35. A identificação destes genes pode revelar-se inestimável para a detecção e 

identificação de espécies de Campylobacter em produtos alimentares e para diagnosticar 

indivíduos infectados com o patógeno. 

Um destes gene é o cadF responsável por codificar uma proteína denominada 

Campylobacter adhesion to fibronectin.  A adesina CadF favorece a máxima aderência e 

invasão às células do epitélio intestinal do hospedeiro, sendo esta o primeiro passo para a 

internalização bacteriana36 e colonização do micro-organismo37. A análise do gene cadF 

indicou variações neste gene, que pode ser utilizado para diferenciar as espécies de 

Campylobacter com atenção para as espécies C. jejuni e C. coli 35. 

Além destes, são utilizados também os genes asp, hipO, ceuE, fur, glyA, 

cdtABC, ceuB-E e fliY na tentativa de diferenciar as espécies de interesse. O gene glyA, que 

codifica a enzima hidroxi-metil-transferase, é considerado altamente conservado, mas 

apresenta variação suficiente que permite a diferenciação entre as espécies de 

Campylobacter  e também entre espécies de gêneros estritamente relacionados como 

Arcobacter22. 

Diante destas considerações e devido à escassez de informação a respeito da 

ocorrência das espécies termotolerantes de Campylobacter, foi proposto para este trabalho 

avaliar a ocorrência, por meio da bacteriologia e identificação molecular, das espécies de 

interesse do patógeno provenientes de carcaças de frangos. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Obtenção das amostras  

 

Foram analisadas 300 carcaças de frangos provenientes de sete indústrias 

frigoríficas, localizados no estado de Goiás, submetidos ao Serviço de Inspeção Federal 

(SIF). 



28 
 

Foram realizadas 20 coletas no período de fevereiro de 2015 à janeiro de 2016, 

em cada coleta foram amostradas 10, 15 ou 20 carcaças de frangos, conforme a capacidade 

de análise do laboratório. 

As amostras foram obtidas na linha de abate, após o resfriamento, 

acondicionadas em sacos esterilizados individuais, identificadas, lacradas e encaminhadas 

sob refrigeração, entre 2,0 e 8,0°C, ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água 

do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia 

(LMA/CPA/EVZ/UFG).  

 

2.2. Ensaios analíticos 

 

2.2.1. Bacteriologia das espécies termotolerantes do gênero Campylobacter 

 

A pesquisa das espécies termotolerantes de Campylobacter foi realizada de 

acordo com a International Organization for Standardization (ISO) 10272 (2006)18, com 

modificações quanto ao volume do caldo de enriquecimento, considerando a proporção a 

ser empregada.  

Foram retiradas alíquotas de cinco gramas de pele das áreas do pescoço, asas e 

próximo à cloaca de cada carcaça, sendo armazenadas em sacos plásticos do tipo 

stomacher. Em seguida foram adicionados 45 mL de caldo seletivo Bolton contendo 5% 

(v/v) de sangue desfibrinado de equino e suplementado com antimicrobianos cefoperazona, 

trimetoprim, vancomicina e anfoteracina B, conforme descrito pelo fabricante (OXOID®). 

As amostras foram incubadas em atmosfera de microaerofilia em jarras de 

anaerobiose e geradores de microaerofilia Genbox (BIOMÉRIEUX®), a 37° + 1°C por 4 

horas, seguindo-se incubação a 41,5° ± 0,5°C por 44 ± 4 horas. 

Após esse período, as amostras foram semeadas por esgotamento superficial, 

com auxílio de alças descartáveis, em placas de ágar Charcoal Cefoperazona Desoxicolato 

Modificado (mCCDA) (OXOID®) suplementado com Ccda Selective Suplemente 

(OXOID®) e em ágar Preston (OXOID®) suplementado com Preston Campylobacter 

Selective Suplement (OXOID®) e Campylobacter Growth Suplement (OXOID®) contendo 

ainda 5% (v/v) de sangue desfibrinado de equino. As placas foram incubadas em 

microaerofilia a 41,5° ± 0,5°C/ 44 ± 4 horas. 

Colônias com características típicas de Campylobacter foram selecionadas. No 

ágar mCCDA as colônias apresentavam-se acinzentadas, geralmente com brilho metálico, 



29 
 

planas e úmidas, com tendência ao espalhamento. No ágar Preston, além da ausência de 

hemólise, foram observadas colônias lisas ou convexas, brilhantes e com bordas perfeitas; 

ou ainda planas, translúcidas e lustrosas, com bordas irregulares e espalhadas, geralmente 

eram incolores, com tonalidades creme ou acinzentadas.  

Foram selecionadas de três a cinco colônias, de cada placa, para a realização do 

teste de catalase, as colônias que apresentaram resultados positivos foram semeadas em 

ágar sangue e as placas incubadas em microaerofilia a 41,5° ± 0,5°C/ 44 ± 4 horas. 

As culturas em ágar sangue foram submetidas à coloração de Gram bem como 

análise de morfologia em microscopia de contraste de fase para observação da motilidade 

do tipo saca rolha típico do gênero de interesse. 

As colônias suspeitas foram estriadas em duplicata em placas de ágar sangue, 

uma placa sendo incubada em microaerofilia a 25°C por 24/48 horas e a outra em 

aerobiose a 41,5°C por 24/48horas, para diferenciação do gênero Arcobacter. 

As culturas compatíveis nos testes de triagem foram inoculadas em ágar TSI, 

incubadas em microaerofilia a 37°C por 24 horas. A ausência de utilização dos açúcares 

pelos micro-organismos, ausência de crescimento em aerobiose, ausência de crescimento a 

25°C, caraterísticas bioquímica e morfológica compatíveis foram interpretadas como 

indicativo do grupo termotolerante de Campylobacter. 

Os procedimentos foram também desenvolvidos com cepas referência de 

Campylobacter jejuni ATCC® 33560, Campylobacter coli ATCC® 43478, Campylobacter 

lari ATCC® 35221, além de isolados de cada espécie disponibilizados pela FioCruz como 

controles positivos e isolados de Salmonella sp. e Escherichia coli provenientes do 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do Centro de Pesquisa em Alimentos 

da Escola de Veterinária e Zootecnia (LMA/CPA/EVZ/UFG) como controles negativos. 

 

2.2.2. Extração e purificação do DNA genômico  

Cada colônia suspeita foi cultivada em 5,0 mL de caldo Bolton em 

microaerofilia a 37°C por 24 horas. Após centrifugação de 1,5 mL da cultura a 10.000 

rpm/10 min, foi obtido o sedimento bacteriano. Em seguida, a extração seguiu conforme as 

recomendações do fabricante do kit comercial Wizard® Genomic DNA Purification 

(Promega®) seguindo o protocolo recomendado para bactérias Gram-negativas. 

O sedimento de DNA obtido foi seco ao ar e ressuspendido em 50 mL de 

solução de reidratação e estocado a -20°C. 
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A concentração do DNA foi determinada por leitura espectrofotométrica nos 

comprimentos de onda de 260 e 280 nanômetros (nm) utilizando o equipamento 

Nanophotometer (IMPLEN®). 

A pureza e integridade do DNA obtido foi averiguada por eletroforese em gel 

de agarose (100V/40min) (Invitrogen®) 0,8% (m/v) em TBE 1X (Promega®). Os géis 

foram corados com GelRedTM e visualizados em um transiluminador.  

 

2.2.3. Reação da cadeia da polimerase (PCR) em tempo real para confirmação do gênero 

Campylobacter 

Na reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real foram utilizados os 

iniciadores e sonda descritos por Lund et al.29, demonstrados no Quadro 2. Todas as 

análises moleculares foram realizadas em duplicata. 

 

QUADRO 2 – Iniciadores e sonda utilizados para confirmação do gênero Campylobacter 
em isolados de produtos avícolas 

Gene Primer/sonda Sequência pb 

16S 

rRNA 

campF2 

campR2 

5’- CACGTGCTACAATGGCATAT -3’ 

5’- GGCTTCATGCTCTCGAGTT -3’ 108 

campP2 5’-FAM-CAGAGAACAATCCGAACTGGGACA- BHQ1-3’ 

 

Para a amplificação do fragmento alvo, foram utilizados os componentes 

contidos no GoTaq® Probe qPCR Master Mix (Promega®), nas concentrações 

recomendadas pelo fabricante e volume final de 20 µL. 

As condições de amplificação do fragmento alvo também foram recomendadas 

pelo fabricante com as fases de ativação da GoTaq®polymerase a 95°C/ 2min; seguida de 

40 ciclos de desnaturação a 95°C/ 15 seg e anelamento/extensão a 60°C/ 1 min. 

Foram utilizadas placas MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate (Applied 

Biosystems®) na cor branca e vedação com adesivo, em todos os ensaios de PCR. Os dados 

de amplificação foram obtidos e analisados utilizando iQ5 Cycler Multicolor real-time 

PCR detection system (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). Os ensaios foram 

realizados no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás (ICB-

UFG). 

Além desta análise, foi realizada a reação da cadeia da polimerase em tempo 

real utilizando o kit comercial Mericon Campylobacter triple Kit (QUIAGEM®), seguindo 
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o protocolo descrito pelo fabricante. Este kit permite detectar, em alimentos, as espécies C. 

jejuni, C. coli e C. lari. 

As reações foram realizadas em volume de 20 µL. As condições de 

amplificação seguiram a recomendação do fabricante e compreenderam a etapa de ativação 

enzimática a 95°C/ 5min, seguida de 40 ciclos de desnaturação a 95°C/ 15 seg.; 

anelamento a 60°C/ 32 seg. e extensão 72°C/10 seg., os componentes utilizados também 

seguiram a recomendação do fabricante do Kit.  

Os dados das reações foram analisados e comparados com o controle positivo 

interno da reação (IPC = Internal Positive Control)38. 

A amplificação e análise dos dados foram realizadas no equipamento de PCR 

em tempo real Applied Biosystems model 7500. Estas análises foram realizadas no 

laboratório de Especialidades Biológicas do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola 

de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (LEB/CPA/EVZ-UFG). 

 

2.2.5. Identificação das espécies C. jejuni, C. coli e C. lari 

Após a confirmação por PCR do gênero Campylobacter, foi realizada uma 

nova reação de PCR em tempo real para identificar as espécies termotolerantes do gênero, 

C. jejuni, C. coli e C. lari. 

Os iniciadores utilizados nas análises para identificar C. jejuni e C. coli foram 

desenvolvidos neste estudo, já os iniciadores usados para identificar C. lari (acesso 

GenBank AF136495) foram desenvolvidos por Jensen et al. (2005)22 (Quadro 3). 

 
QUADRO 3 – Iniciadores utilizados na identificação das espécies C.jejuni, C.coli e C.lari. 

Gene Espécie 
alvo 

Primer Sequência (5’----3’) (pb) Referência 

porA C.jejuni 
porAF  AGCCTTGATAGCGAACTTGATGATA 

184 
Presente 
estudo 

porAR CCTCACCTGCAAGTAAAGAACCA 

cadF C.coli 
cadF ATGGTTTAGCTGGTGTGGGA 

215 
Presente 
estudo cadFR TTCTTGCTTAGCGCCAAAACC 

glyA C.lari 
CLF CAGGCTTGGTTGTAGCAGGTG 

96 
Jensen et al., 

2005 22 

CLR ACCCCTTGGACCTCTTAAAGTTTT 

 

A seleção dos novos iniciadores para as espécies C. jejuni e C. coli foi 

realizada a partir das sequências dos genes porA (acesso GenBank NC_002163.1) e cadF 
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(acesso GenBank NC_022660.1) respectivamente, obtidas no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

As sequências foram copiadas em arquivo digital e editadas no modelo Fasta, 

os iniciadores foram selecionados com o auxílio do software primer blast disponível na 

página http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/. 

Após a seleção, as sequências dos iniciadores foram submetidas à avaliação in 

silico para verificação da especificidade, por meio do programa online BLAST® (Basic 

Local Alignment Search Tool), disponível na página 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. 

As sequências que apresentaram percentual de identidade específico para C. 

jejuni, C. coli e C. lari foram analisadas quanto a formação de estruturas secundárias e auto 

complementariedade com a utilização da ferramenta digital oligoanalyzer 

(https://www.idtdna.com/calc/analyzer) e na ausência destes problemas as sequências 

foram encaminhadas para a síntese dos oligonucleotídeos (DNA express biotecnologia- 

Brasil), que foram reconstituídos em água isenta de nuclease para solução de estoque de 

100 mM (pmol/μL). 

Os ensaios de PCR foram realizados conforme o descrito pelo fabricante, as 

condições de amplificação foram iniciadas pela fase de pré-tratamento para ativação da 

enzima a 50°C/ 2 min, seguida pela desnaturação inicial a 95°C/10 min e 40 ciclos 

subsequentes com fase de desnaturação à 95°C/15 seg.; anelamento à 60°C/1 min.; 

extensão à 72°C/1 min. 

Para a realização dos ensaios de PCR foram utilizados os componentes 

contidos no Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (Thermo Fermentas®), com 

modificação no volume final da reação, porém mantendo a concentração descrita pelo 

fabricante conforme  Quadro 4. 

 
QUADRO 4 - Volume e concentração final dos componentes utilizados para a reação 

Componente Concentração Final 

Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) 1X 

Primer senso  0,4 μM 

Primer anti-senso  0,4 μM 

DNA molde < 500 ng 
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Foram utilizados DNA de cepas referência de C. jejuni ATCC® 33560, C. coli 

ATCC® 43478 e C. lari ATCC® 35221, como controles positivos e o DNA de Escherichia 

coli e Salmonella Enteritidis como controles negativos, além do controle negativo sem 

DNA. Todas as análises foram realizadas em duplicata. 

Primeiramente, todas as amostras foram analisadas utilizando o par de primers 

específicos para identificar C. jejuni, as amostras que apresentaram resultado negativo para 

este teste foram analisadas com o par de primer específico para C. coli e as amostras que 

apresentaram resultado negativo foram avaliadas utilizando o primer descrito na literatura 

para identificação de C. lari22. 

Os dados de amplificação foram obtidos e analisados utilizando iQ5 Cycler 

Multicolor real-time PCR detection system (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). 

As analises foram realizadas no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Goiás (ICB-UFG). 

 

2.2.6. Avaliação da especificidade dos oligonucleotídeos e sensibilidade analítica 

Para avaliar a especificidade analítica primeiramente foi utilizada a ferramenta 

in silico BLAST e em seguida validada experimentalmente, para isso utilizou-se o DNA 

dos micro-organismos listados no Quadro 5 na concentração de aproximadamente 20 

ng/μl, foi realizado também o controle negativo sem o DNA molde.  

 

QUADRO 5 - Distribuição dos isolados bacterianos utilizadas como controles no teste de 
especificidade dos iniciadores 

Controles negativos 

1 - Escherichia coli 
2 - Salmonella Enteritidis 
3 – Arcobacter sp. 
4 – Sem DNA molde 

Controles positivos 

1 - Campylobacter coli CCAMP 00757 
2 - Campylobacter lari CCAMP 01012 
3 - Campylobacter jejuni CCAMP 01013 
4 - Campylobacter coli ATCC® 43478 
5 - Campylobacter lari ATCC® 35221 
6- Campylobacter jejuni ATCC® 33560 

 

Para avaliar a especificidade dos iniciadores utilizados na identificação das 

espécies Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e Campylobacter lari, foi utilizado o 

DNA, nas concentrações de 20 ng/μl, dos isolados conforme o Quadro 6. 
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QUADRO 6 – Avaliação da especificidade dos iniciadores utilizados para identificação 
das espécies pela PCR em tempo real 

Espécie 
bacteriana 

Nome ou origem 
Identificação 
de C.jejuni 

Identificação de 
C.coli 

Identificação 
de C.lari 

C. jejuni ATCC® 33560 + - - 
C. jejuni CCAMP 01013 + - - 
C. coli ATCC® 43478 - + - 
C. coli CCAMP 00757 - + - 
C. lari ATCC® 35221 - - + 
C. lari CCAMP 01012 - - + 

Salmonella sp. LMA/CPA - - - 
E. coli LMA/CPA - - - 

 

Todas as cepas foram submetidas às mesmas condições analíticas descritas 

para as amostras experimentais. 

O tamanho do produto de PCR foi verificado in silico (primer- Blast), além 

disso, optou-se pela realização do gel de eletroforese para visualizar o produto amplificado 

e a observação de possíveis bandas inespecíficas por meio do gel de agarose (Invitrogen®) 

1,5% (m/v), com TBE 1X (Promega®), e GelRedTM  para a visualização do DNA em 

transiluminador, como marcador molecular foi utilizado o GeneRuler® 1 kb plus (Thermo 

Scientific®). 

Para avaliação do limiar de detecção da técnica de PCR foi utilizado o DNA 

extraído e quantificado nas concentrações de 10 e 20 ng/μl das cepas referência de C. 

jejuni ATCC® 33560, C. coli ATCC® 43478 e C. lari ATCC® 35221. O DNA na 

concentração de 20 ng/μl foi diluído na base 10 em água ultrapura até a concentração de 20 

fg/μl. 

Todas as diluições do DNA da amostra de referência foram submetidas à PCR 

sob as mesmas condições de reação utilizada para a análise das amostras experimentais. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Por meio da técnica de bacteriologia, foram analisadas 300 carcaças de 

frangos, sendo possível detectar Campylobacter em 34 carcaças, totalizando 11,3%. 

Foi verificado que, dos sete abatedouros, dois (A e C) apresentaram 

Campylobacter. Os dados descritos neste trabalho sugerem a ocorrência de falhas nas 

medidas de biosseguridade nas granjas produtoras, como também, na implantação das 

Boas Praticas de Fabricação (BPF) e das Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
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(APPCC) por parte das empresas com resultado positivo, principalmente a empresa A, que 

apresentou resultado positivo em 100% das coletas. 

No entanto, não é possível, por meio deste estudo, afirmar qual a fonte de 

contaminação das carcaças, uma vez que não foram coletadas amostras nos diferentes 

pontos da cadeia produtiva avícola, sendo necessários trabalhos mais detalhados. 

Observou-se que as aves de um mesmo lote ou de lotes diferentes podem ser 

colonizadas por uma ou mais estirpes simultaneamente, este último caso ocorre em granjas 

com sistema de biosseguridade menos rigoroso29, o que pode justificar a ocorrência de 

diferentes isolados em uma mesma carcaça coletada neste estudo, como pode ser 

observado no Quadro 7. 

 
QUADRO 7 – Dados relativos às empresas com resultado positivo para pesquisa de 

Campylobacter 

Período Empresas Amostragem 
Empresa com 

resultado 
positivo 

 
Identificação 
das Carcaças 

positivas 

Identificação dos 
isolados  

02/2015 A; C; D; E 20 A C 01 3 e 9 

03/2015 A; C; D; E 20 A 
C 02 
C 03 

2 
27 e 46 

04/2015 A; C; D; E 20 A 

C 04 
C 05 
C 06 
C 07 
C 08 

15 
36 e 37 

39 
47 
12 

05/2015 A; C; D; E 20 A 

C 09 
C 10 
C 11 
C 12 
C 13 

16 
29 e 35 

38 
40 

11 e 13 

06/2015 A; C; D; E 20 A 
C 14 
C 15 

45 e 4 
5 

08/2015 A; C; D; E 20 A 

C 16 
C 17 
C 18 
C 19 
C 20 

8 
10 e 30 

33 
34 
43 

 
09/2015 

A; C; D; E 20 A 
C 21 
C 22 

42 
14 e 41 

 A 10 A 

C 23 
C 24 
C 25 
C 26  

1 e 26 
6 

7 e 32 
28 e 31 
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11/2015 C 10 C 

C 27 
C 28 
C 29 
C 30 
C 31 
C 32 
C 33 
C 34  

19 e 21 
20 e 23 

17 
18 e 22 

24 
25 
44 
48 

 

A ocorrência de Campylobacter nas empresas pode estar relacionada a diversos 

fatores que não puderam ser avaliados neste estudo, visto que não foram disponibilizados 

dados a respeito dos lotes avaliados, como por exemplo, idade de abate dos animais, 

uniformidade e a origem do lote. Visto isto, observa-se a necessidade de maior interesse 

por parte da indústria e produtores para auxiliar na pesquisa de análise de risco referente ao 

patógeno e assim determinar com maior precisão os pontos críticos e os fatores de risco na 

cadeia produtiva avícola.   

Reconhece-se que os dados apresentados possam estar subestimados, fato 

justificado pela dificuldade no isolamento do patógeno, pela sensibilidade no 

desenvolvimento in vitro e principalmente pelo fato das células já terem passado por 

situações adversas no processamento industrial podendo estar no estado VNC, o qual é 

viável, mas não cultivável42,43. 

Além disso, autores relatam que Escherichia coli e Pseudomonas spp. foram 

capazes de resistir à presença dos suplementos antimicrobianos adicionados ao caldo 

Bolton usado para o enriquecimento seletivo de Campylobacter. Deste modo, o 

crescimento de bactérias competidoras, durante a fase de enriquecimento, pode dificultar o 

crescimento de Campylobacter, que na maioria das vezes é encontrada em baixa 

concentração nas amostras e não conseguem competir com outros micro-organismos44,45. 

Neste experimento foi possível observar a presença de bactérias não 

características nos meios sólidos empregados, principalmente no ágar mCCDA, fazendo-se 

necessário o repique no intuito de se obter colônias isoladas. 

Devido a estes fatores, deve-se levar em consideração, ao cultivar o micro-

organismo, que a população viável presente nos alimentos pode ser baixa e heterogênea, 

além da presença de micro-organismos competidores os quais dificultam a detecção de 

colônias características do gênero de interesse41. 

Por ser um micro-organismo relativamente frágil, em relação à multiplicação in 

vitro, o processo industrial e as medidas higiênicas adotadas pelas empresas podem reduzir 
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a carga microbiana, diminuindo a probabilidade de isolar o micro-organismo, no entanto, 

devido à dose infecciosa ser baixa (500 UFC), nem sempre a diminuição em número 

bacteriano implica em menor número de casos de doentes2. 

A ocorrência apresentada no presente trabalho (11,3%) foi relativamente menor 

a encontrada em pesquisas realizadas em outras regiões do país e no mundo2,46-54, variando 

de 17% no estado do Rio Grande do Sul46 à 80,9% no Camboja, Ásia54.   

Ressalta-se que os resultados de diferentes países e regiões não podem ser 

diretamente comparáveis devido a variações na amostragem e métodos de isolamento 

utilizados, inclusive meios de cultura e a fase de enriquecimento por 48 horas55,56. 

Publicações da EFSA2 (European Food Safety Authority) reafirmaram essa 

variação em diferentes países da Europa, segundo esses relatos a ocorrência de 

Campylobacter em diferentes países varia de 4,9% a 100%. 

Estudo realizado por Marinou et al.57 afirma que a baixa ocorrência de 

Campylobacter em abatedouros da Grécia se deve à rigorosa higienização observada nos 

estabelecimentos em que foram realizadas as coletas, confirmando a necessidade da correta 

implantação dos Programas de Autocontrole no intuito de diminuir a prevalência do 

patógeno nos alimentos. 

Apesar da dificuldade em comparar os dados obtidos sobre a ocorrência de 

Campylobacter entre países e regiões, a contaminação por este micro-organismo na cadeia 

produtiva é mundialmente preocupante e serve de alerta para as autoridades sanitárias e 

equipes responsáveis pelo controle de qualidade das empresas. 

3.1. Ocorrência das espécies termotolerantes do gênero Campylobacter em carcaças de 

frangos 

No presente estudo, foram obtidos 48 isolados de Campylobacter 

termotolerantes. Pode-se observar que Campylobacter jejuni foi a espécie mais freqüente 

(34 isolados), seguida por C.coli (08 isolados) e C. lari (06 isolados). 

Mundialmente, C. jejuni é a espécie de Campylobacter de maior ocorrência no 

trato gastrointestinal das aves2,58 e consequentemente nas carcaças de frangos2. De forma 

semelhante também é a espécie mais relatada em casos de campilobacteriose sendo o alvo 

da maioria das pesquisas relacionadas à Campylobacter em alimentos2,59-61. 

Neste estudo, C. coli foi identificada em 08 isolados (16,6%), o que demonstra 

que outras espécies de Campylobacter também devem ser motivo de preocupação para os 

órgãos de fiscalização62,63. C. coli é responsável por até 25% dos casos de 

campilobacteriose, principalmente em países com menor nível de desenvolvimento64.  
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Além das manifestações gastrointestinais, foi relatado que C. coli causa bacteremia, sepse, 

meningite e aborto espontâneo, entre outras complicações65. 

De acordo com Bakhshi et al.63, a maior prevalência de C. coli em algumas 

regiões se deve a disseminação clonal de cepas de C. coli em alguns períodos de tempo 

tornando-se mais prevalente que C. jejuni. Ainda de acordo com o autor, este fenômeno é 

frequentemente reportado em estudos epidemiológicos e ambientais realizados em 

diferentes épocas e regiões. Em estudo anterior a este trabalho, Campylobacter coli foi a 

espécie de maior ocorrência no estado de Goiás em 2013. 

C. lari foi identificada em 06 (12,5%) amostras analisadas. Acredita-se que 

esta espécie não é frequentemente relatada em carcaças de frangos, principalmente devido 

à dificuldade no isolamento, visto sua maior sensibilidade, quando comparada às outras 

espécies pertencentes ao grupo termotolerante de Campylobacter, além de sua extensa 

diversidade genética e fenotípica66. 

A baixa ocorrência de C. lari também foi verificada em outros países2,46,67. 

Apesar da baixa ocorrência, esta espécie é responsável por causar gastroenterites que 

podem ocasionar sequelas severas, principalmente em pacientes com sistema imunológico 

comprometido46. 

No Quadro 8 observa-se o isolamento de diferentes espécies em um mesmo 

abatedouro, o que demonstra a ocorrência de contaminação cruzada em alguma etapa da 

cadeia produtiva, conforme foi discutido anteriormente. 

 

QUADRO 8 – Espécies termotolerantes de Campylobacter isoladas em cada coleta  
Empresa Período de coleta Espécies de Campylobacter identificadas 

A 

02-2015 coli / jejuni 

03-2015 jejuni / lari / coli 

04-2015 Jejuni 

05-2015 Jejuni 

06-2015 lari / jejuni 

08-2015 jejuni / coli 

09-2015 jejuni / lari 

09-2015 Jejuni 

C 11-2015 jejuni/coli/lari 

 

Apesar das dificuldades no isolamento deste patógeno e tendo em vista que 

todas as espécies termotolerantes apresentam risco ao consumidor, este estudo demonstra 

risco associado à carne de frango como fonte de contaminação por Campylobacter, 
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evidenciando a necessidade de se adotar programas específicos para o controle deste 

patógeno na cadeia produtiva dos alimentos de origem avícola. 

 

4. Conclusões 

 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho pode-se observar a presença de 

células viáveis de Campylobacter em carcaças de frangos. Além da existência das três 

espécies de maior interesse em saúde pública Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e 

Campylobacter lari, sendo a espécie Campylobacter jejuni a mais prevalente nas carcaças 

de frangos e conhecida mundialmente como um dos principais micro-organismos 

responsável por ocasionar gastroenterites e graves sequelas em humanos. Estes dados 

demonstram a necessidade do controle do patógeno tanto no processo de produção 

primária quanto na industrialização do produto final. 
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CAPÍTULO 3 – GENOTIPAGEM DAS ESPÉCIES TERMOTOLERANTES DE 
Campylobacter ISOLADAS DE PRODUTOS AVÍCOLAS 
 

Resumo 

Neste estudo, foram avaliados 48 isolados das espécies termotolerantes de Campylobacter, 
no intuito de investigar o polimorfismo dessas espécies isoladas de carcaças de frangos por 
meio das técnicas de RFLP-flaA e “Sequencing of PCR-amplifiedshort variable regions 
(SVRs)” do gene flaA (SVR-flaA). Algumas cepas de Campylobacter estudadas 
apresentaram alta similaridade genética, o que corrobora com a hipótese de que os isolados 
de diferentes empresas tenham uma fonte de contaminação em comum. Além disso, a 
similaridade genética entre as espécies termotolerantes do patógeno fornece suporte para o 
entendimento da dificuldade de se determinar a epidemiologia da campilobacteriose. Já os 
diferentes genótipos e diferentes perfis de restrição encontrados demonstram que no 
mesmo abatedouro podem existir diferentes fontes de contaminação das carcaças. 

 

 

Palavras-chave: Perfil genético, RFLP-flaA, SVR-flaA 
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Abstract 

GENOTYPING OF THERMOTOLERANT SPECIES Campylobacter ISOLATED 

OF POULTRY PRODUCTS 

In this study, 48 isolates of Campylobacter thermophilic species were evaluated in order to 
investigate the polymorphism of Campylobacter thermotolerant species isolated from 
chicken carcasses by RFLP-flaA and Sequencing of PCR-amplifiedshort variable regions 
(SVRs) of the flaA gene (SVR-flaA). It was observed in this work that some of the studied 
strains of Campylobacter present high genetic similarity, which corroborates the 
hypothesis that the isolates of different companies have a source of contamination in 
common, in addition, the genetic similarity between the thermotolerant species of the 
pathogen support for the understanding of the difficulty of determining the epidemiology 
of campylobacteriosis, since the different genotypes and different restriction profiles found 
demonstrate that in the same slaughterhouse there may be different sources of 
contamination of the carcasses. 

 

 

 

Key-words: Genetic profile, RFLP-flaA, SVR-flaA 
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1 - Introdução 

As espécies termotolerantes do gênero Campylobacter são agentes causadores 

da campilobacteriose, principal doença de origem alimentar tanto em países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento. As infecções causadas por este micro-organismo são uma 

preocupação significativa para a saúde pública1,2. 

A campilobacteriose geralmente ocorre de forma esporádica, porém, surtos 

envolvendo o micro-organismo podem acontecer. Os principais fatores de risco para esta 

enfermidade estão associados ao consumo de alimentos contaminados, particularmente 

frango mal cozido, leite cru e água não tratada3. Além disso, viagens internacionais para 

regiões onde Campylobacter é endêmica são potenciais fatores de risco, principalmente por 

favorecerem a transferência ou a propagação de isolados exóticos e resistentes aos 

antimicrobianos às populações anteriormente não expostas4-8. 

O controle deste patógeno envolve diversos fatores incluindo as fontes de 

contaminação, vias de transmissão e a interação entre patógeno e hospedeiro, portanto, 

para reduzir a ocorrência da campilobacteriose em seres humanos, deve-se compreender os 

aspectos epidemiológicos da infecção e, para isso, é necessário obter mais informações a 

respeito do micro-organismo por meio de métodos laboratoriais capazes de distinguir os 

diferentes isolados. 

Nos últimos anos, um grande número de métodos de tipagem fenotípica e 

genotípica tem sido utilizado para caracterizar os isolados de Campylobacter9. As técnicas 

fenotípicas, como a biotipagem2,3, a sorotipagem10,11 e a fagotipagem12,13 são úteis para a 

caracterização dos isolados e ainda são usadas com frequência, porém apresentam 

limitações, que incluem o considerável tempo e investimento de mão-de-obra necessários 

para a manutenção dos reagentes e a ocorrência de isolados não tipificáveis, diminuindo o 

potencial de análise dos métodos fenotípicos9,14-17. Além disso, o uso destes métodos é 

muitas vezes prejudicado pelo fato deste micro-organismo ser extremamente exigente e 

possuir poucas características bioquímicas distintivas. 

 O potencial dos métodos de identificação é avaliado com base nas informações 

que cada um pode fornecer sobre os isolados em estudo, além disso, o poder de tipificação, 

a capacidade de discriminação dos isolados, a reprodutibilidade e a sensibilidade dos 

métodos estão entre os parâmetros que geralmente podem ser utilizados na avaliação e 

escolha do método a ser empregado, somando-se os custos, capacidade laboratorial e 

tempo de análise. 
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Assim, um método de identificação ou de tipificação é tido como eficaz 

quando é habilitado para tipificar todas, ou quase todas, as estirpes em estudo. Por isso, 

quanto maior for o número de estirpes caracterizadas, maior é o seu poder de tipificação. 

Na intenção de suprir as exigências, superar as limitações das técnicas 

fenotípicas e, com o avanço na área da genética e biologia molecular, foram desenvolvidas 

diversas técnicas para a obtenção de marcadores moleculares úteis na identificação e 

caracterização dos micro-organismos. 

Os marcadores moleculares são sequências de DNA que revelam os 

polimorfismos, que são variações genéticas entre indivíduos geneticamente relacionados, 

sendo capazes de diferenciar dois ou mais indivíduos. Estes marcadores são amplamente 

utilizados em estudo populacional, analisando a similaridade e distância genética entre os 

indivíduos avaliados.  

Atualmente, são conhecidos diversos marcadores moleculares frequentemente 

utilizados para tipificar as bactérias do gênero Campylobacter38, como, por exemplo, o 

polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição (Restriction Fragment Length 

Polymorphism - RFLP). 

A técnica de polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição (RFLP) 

tem por base a digestão de DNA pelas endonucleases de restrição (ER’s) e posterior 

separação dos fragmentos obtidos por eletroforese em gel de agarose, originando padrões 

de restrição, os quais podem ser característicos para espécie ou mesmo de cada individuo, 

dependendo do grau de heterogeneidade genômica intraespecífica. Este método foi descrito 

em 1983, sendo uma das primeiras técnicas de tipagem de DNA utilizada para avaliar a 

relação entre isolados18. 

Em Campylobacter o flagelo é o maior antígeno proteico de superfície celular, 

sendo por isso determinante como mecanismo de virulência deste micro-organismo, 

composto por corpo basal, gancho e filamento, este último possui duas proteínas 

denominadas flagelina A e flagelina B, codificadas pelos genes flaA e flaB 

respectivamente, considerados altamente conservados19. 

Ao contrário das regiões terminais, a região central de flaA apresenta extensiva 

variabilidade, capaz de distinguir os isolados de Campylobacter20 e, portanto, ocasionou o 

desenvolvimento da técnica de análise RFLP-flaA, o que revelou ser significativamente útil 

nos estudos epidemiológicos do micro-organismo21. 

Nesta técnica, o gene flaA é primeiramente amplificado utilizando PCR. O 

DNA amplificado é então digerido pelas endonucleases de restrição específicas formando 



51 
 

fragmentos de DNA, que são visualizados usando eletroforese em gel de agarose, 

fornecendo padrões distintos. O poder discriminatório desta técnica é determinado pelo 

tipo de enzima de restrição utilizada22. 

PCR-RFLP é frequentemente empregada em estudos epidemiológicos23-28, e é 

considerada uma ferramenta adequada na investigação das fontes e vias de transmissão das 

espécies de Campylobacter em frangos23,29,30.  No entanto, sugere-se que não seja utilizada 

de forma isolada, devido à recombinação intra e inter-genômica dentro dos genes da 

flagelina o que resulta em significativa sequência de heterogeneidade e a necessidade de 

utilizar outros métodos para auxiliar na tipificação de Campylobacter31. 

Autores concordam que a tipagem molecular, utilizando a técnica de 

“Sequencing of PCR-amplified short variable regions (SVRs)” do gene flaA (SVR-flaA), 

seja considerada uma ferramenta importante no estudo da diversidade genética das 

espécies termotolerantes de Campylobacter e auxilia na detecção das principais cepas 

responsáveis pelas infecções humanas32. 

Além disso, a utilização desta técnica possibilita a comparação dos isolados 

estudados com os de outros países, por meio dos genótipos apresentados no banco de 

dados disponível online (https://pubmlst.org/campylobacter/flaA). 

Diante disso, avaliar a diversidade genética entre a população de 

Campylobacter é de extrema importância para a compreensão da epidemiologia desta 

bactéria e para o desenvolvimento de estratégias de controle eficazes contra as infecções 

por Campylobacter e outros distúrbios relacionados.  

Por este motivo, com este trabalho, tem-se o objetivo de avaliar a diversidade 

genética das espécies termotolerantes de Campylobacter obtidas em carcaças de frangos. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Obtenção dos isolados, extração, purificação e quantificação do DNA genômico das 

espécies termotolerantes do gênero Campylobacter. 

 

O isolamento bacteriano foi realizado conforme estipulado pela ISO 102727, 

com modificações, conforme descrito no tópico 2.2.1 do capítulo 2 deste trabalho e 

resultou em 48 isolados. 
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Após o isolamento, foi realizada a extração e purificação do DNA genômico 

utilizando o kit comercial Wizard® Genomic DNA Purification (Promega®), seguindo o 

protocolo recomendado para bactérias Gram-negativas, com modificações. 

Após a extração e purificação, foi realizada a quantificação do DNA genômico 

por meio da utilização do equipamento Nanophotometer (IMPLEN®, 2008) e também por 

meio da eletroforese (100 Volt, 10 minutos/90 Volt, 40 min), em gel de agarose 

(Invitrogen®) 0,8% (m/v), em tampão TBE 1X (Promega®) e GelRedTM para a visualização 

do DNA em transiluminador, com a utilização do DNA do bacteriófago lambda ( ) nas 

concentrações conhecidas de 10, 20, 50 e 100 ng/μL. 

Caso necessário, eram realizadas diluições dos estoques de DNA no intuito de 

obter uma concentração de trabalho aproximada de 20 ng/μL, as quais foram utilizadas 

como DNA molde nas reações de PCR. Porém, em alguns casos, houve a necessidade de 

realizar nova extração das alíquotas estocadas, pois a concentração do DNA estava abaixo 

de 20 ng/μL e, mesmo após a nova extração, a concentração ainda se manteve baixa com 

aproximadamente 10 ng/ μL, provavelmente devido ao fato do patógeno estar injuriado não 

se multiplicando no meio de cultivo utilizado para a extração do DNA, o que pode ter 

dificultado a realização das análises. 

 

2.2. Genotipagem dos isolados baseada na análise dos polimorfismos dos fragmentos de 

restrição do gene flaA (RFLP- flaA) 

 

A genotipagem dos 48 isolados obtidos das espécies termotolerantes de 

Campylobacter, baseada na análise dos polimorfismos dos fragmentos de restrição do gene 

flaA, foi realizada de acordo com o protocolo indicado no sítio da rede Campynet 

(http://campynet.vetinst.dk/Fla.htm/), o qual se baseia nos estudos de Nachamkin e et 

al.34,35.  

Esta técnica foi realizada no laboratório de Especialidades Biológicas do 

Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás (LEB/CPA/EVZ-UFG). 

 

2.2.1. Reação de polimerização em cadeia para a amplificação do gene flaA (PCR-flaA) 

Para a amplificação foi utilizado o DNA bacteriano na concentração de 

aproximadamente 10 e 20 ng/µL. Os iniciadores utilizados foram descritos por Nachamkin 

e et al.34,35 e estão descritos no Quadro 1. 
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QUADRO 1 – Iniciadores utilizados para amplificação do gene  flaA. 
Gene Primer Sequência pb 

flaA 
Primer A1 

Primer A2 

5’-GGATTTCGTATTAACACAAATGGTGC-3’ 

5’-CTGTAGTAATCTTAAAACATTTTG-3’ 
~ 1,7 bp 

 

Para a amplificação do fragmento alvo, foram utilizados os componentes 

contidos no PCR Master Mix (Promega®), nas concentrações recomendadas pelo fabricante 

(Quadro 2). 

 
QUADRO 2 – Volume e concentração final dos componentes utilizados para a reação 
conforme o preconizado pelo fabricante (Promega®) 

 
As reações foram realizadas em um termociclador, usando os seguintes 

parâmetros: 94°C durante 1 minuto para a desnaturação inicial das cadeias de DNA molde, 

seguida de 40 ciclos constituídos, cada um, por um passo de desnaturação a 94°C durante 

15 segundos, anelamento a 56°C durante 45 segundos, extensão a 72°C durante 1 minuto e 

45 segundos e seguiu-se um passo de extensão final a 72°C por 5 minutos. Em alguns 

casos, foi necessário baixar a temperatura de anelamento para 53°C para se obter 

amplificação, em outros casos foi necessário aumentar a temperatura de anelamento para 

58°C devido à amplificação inespecífica.   

 

2.2.2. Detecção dos produtos de amplificação do gene flaA. 

Para a detecção dos produtos de amplificação do gene flaA foi realizada 

eletroforese (90 Volt, 1h30) em gel de agarose (Invitrogen®) 1,5% (m/v), em tampão TBE 

1X (Promega®), ao qual se adicionou GelRedTM para a visualização dos fragmentos em 

transiluminador. 

Usou-se como padrão de massa molecular o marcador 1kb DNA Ladder 

(Promega®). 

Componente Concentração final 

PCR Master Mix, 2X  1X 

Primer A1 (100 µM) 1,0 µM 

Primer A2 (100 µM) 1,0 µM 

DNA molde ≤ 200 ng 

Água Mili-Q esterilizada 50 µL 
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2.2.3. Avaliação da especificidade analítica 

A especificidade analítica da reação de PCR para detecção do gênero 

Campylobacter por meio da PCR-flaA foi avaliada utilizando-se DNA de vários micro-

organismos na concentração de aproximadamente 20 ng/μl, incluindo cepas referências de 

Campylobacter jejuni ATCC® 33560, Campylobacter coli ATCC® 43478 e Campylobacter 

lari ATCC® 35221, além do DNA de isolados das três espécies de interesse 

disponibilizados pela Fiocruz (Quadro 3). 

 
QUADRO 3 - Distribuição das estirpes bacterianas utilizadas como controles no teste de 
especificidade dos iniciadores 

Controles negativos 

1 - Escherichia coli 
2 - Salmonella Enteritidis 
3 – Arcobacter sp. 
4 – Sem DNA molde 

Controles positivos 

1 - Campylobacter coli CCAMP 00757 
2 - Campylobacter lari CCAMP 01012 
3 - Campylobacter jejuni CCAMP 01013 
4 - Campylobacter coli ATCC® 43478 
5 - Campylobacter lari ATCC® 35221 
6- Campylobacter jejuni ATCC® 33560 

 
 

2.2.4. Restrição dos produtos de amplificação do gene flaA (RFLP-flaA) 

Os produtos de PCR com tamanho correspondente ao fragmento do gene flaA 

amplificado (~1,7 kb) (verificado em gel de agarose) foram separadamente submetidos a 

restrição com a enzima DdeI (New England Biolab®) (0,5 U/μl) a qual possui a sequência 

de corte conforme especificado no Quadro 4. 

 

QUADRO 4- Endonuclease utilizada na digestão dos produtos de amplificação do gene         
flaA 

Enzima de restrição Tampão da enzima Fabricante Sequência de corte 

DdeI CutSmart® Buffer New England Biolab® 5’...C↓TNAG...3’ 

 
 

Cada reação (30 μL) continha a enzima na concentração indicada, o respectivo 

tampão 1X fornecido pelo fabricante da enzima (Buffer D); 5,0 a 10 μL do produto de PCR 

(consoante a sua concentração, estimada de acordo com a intensidade da banda no gel de 

agarose) e água bidestilada esterilizada para perfazer o volume de reação. Em algumas 

reações utilizaram-se 20 μL do produto de PCR, devido à baixa concentração encontrada, 
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em outras ocasiões, teve que ser realizada nova amplificação utilizando como DNA molde 

o produto de PCR, no intuito de se aumentar a concentração de DNA. 

As reações foram incubadas a 37±1°C em banho-maria com agitador, durante 

3h00 ou over night. O volume total dos produtos das reações de restrição foi visualizado 

em géis de agarose 2% (m/v), sendo a separação eletroforética realizada entre 75 e 90 Volt 

durante 2 h e 30 minutos ou 3 h. Usou-se como padrão de massas moleculares os 

marcadores 1kb DNA Ladder (Promega®).  

 

2.2.5.  Análise dos perfis RFLP-flaA obtidos 

O perfil genético de cada isolado do gênero Campylobacter foi analisado 

visualmente e com o auxílio do software Bionumerics versão 7.0 (Applied Biosystems™, 

CA) e no intuito de visualizar o grau de similaridade entre os isolados, um dendrograma foi 

construído pelo método de pares agrupados por média aritmética não ponderada (UPGMA) 

e pelo coeficiente de Dice (1,0% de tolerância, 1,5% optimização). 

 

2.3. Purificação dos produtos de PCR 

 

Os produtos de PCR foram purificados pelo método ExoSAP, utilizando uma 

solução contendo as enzimas Exonuclease I e Fosfatase Alcalina (Shrimp Alkaline 

Phosphatase - SAP), na proporção de 1,0 μL de Exo e 9,0 μL de Sap. Foram utilizados 5,0 

μL de produto da PCR adicionado a 1,0 μL de solução Exo-Sap, depois incubado a 37ºC 

por 90 minutos e então a 80ºC por 20 minutos. 

 

2.4. Genotipagem dos isolados baseada no sequenciamento da região variável curta do 

gene da flagelina (SVR-flaA) 

 

Posteriormente à fase de purificação do produto de PCR foi realizada a reação 

de sequenciamento por eletroforese capilar utilizando o método de Sanger com o Kit 

BigDye® Terminator Cycle Sequencing Standart Version 3.1 (Applied Biosystems™, 

Foster City, CA, USA), seguindo recomendações do fabricante. 

Na reação de sequenciamento foram utilizados 1,0 μL de BigDye®, 2,0 μL de 

solução tampão 5X (fornecido pelo fabricante), 2,5 μL de primer (Quadro 5) , 1 μL do 

produto de PCR purificado com ExoSAP e ajustados com 3,5 μL água livre de RNase e 

DNase para um volume final de 10 μL. A amplificação foi realizada em termociclador 
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(Veriti® 96-Well Thermal Cycler da Applied Biosystems™, CA) seguindo o protocolo 

padrão do Laboratório de Genética e Biodiversidade, localizado no Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Goiás (LGBIO/ICB/UFG) onde foram feitas as 

reações de sequenciamento. 

O protocolo consiste de 25 ciclos, cada um composto por etapas de 

desnaturação a 95ºC por 20 segundos, anelamento dos iniciadores a 50ºC por 15 segundos 

e extensão a 60ºC por 1 minuto. 

Os iniciadores utilizados foram descritos por Meinersmann e et al.36 e estão 

descritos no Quadro 5. 

 

QUADRO 5 – Iniciadores utilizados para amplificação da região SVR- flaA 
Gene Primer Sequência pb 

flaA 
FLA242FU 

FLA625RU 

5’- CTATGGATGAGCAATT(AT)AAAAT -3’ 

5’- CAAG(AT)CCTGTTCC(AT)ACTGAAG -3’ 
~ 400 pb 

 

O produto final foi precipitado com a adição de 40 μL de isopropanol (álcool 

isopropílico) 65%. A solução foi agitada durante 30 segundos, incubada por 20 minutos à 

temperatura ambiente e centrifugada a 2.000 rpm por 45 minutos. Ao final, o sobrenadante 

foi descartado e, em seguida, a placa foi vertida e centrifugada novamente por 1 minuto a 

300 rpm. O precipitado foi lavado com 250 μL de etanol a 60% e centrifugado a 2.000 rpm 

por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e inverteu-se a placa e centrifugou-se por 1 

minuto a 400 rpm.  

Foram adicionados 100 μL de etanol 60% e a placa centrifugada invertida por 

10 minutos a 2.000 rpm e descartou-se o sobrenadante. O precipitado foi centrifugado por 

1 minuto a 500 rpm e incubado a 95ºC por 1 minutos para a completa evaporação do 

etanol. 

Foi adicionado ao precipitado 10 μL de solução de formamida Hi-Di, deixado a 

temperatura ambiente por 5 minutos e posteriormente agitado durante 1 minuto. A placa 

contendo o precipitado foi centrifugada e então aquecida a 95ºC por 5 minutos e colocada 

no gelo por 1 minuto. Após as etapas citadas a placa pode ser injetada no sequenciador 

automático. 

O sequenciamento dos fragmentos ocorreu em um sequenciador automático de 

DNA ABI PRISM® 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems™, CA). As reações de 
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sequenciamento ocorreram em ambas às direções, “forward” e “reverse” para a montagem 

da fita consenso. 

A avaliação da qualidade do sequenciamento foi realizada utilizando o 

programa Sequence Analyzer versão 06 (Applied Biosystems™, CA) descartando-se 

regiões de baixa qualidade (nucleotídeos com valor PHRED inferiores a 25 foram 

descartados e posteriormente reavaliados). Os dados fornecidos pelo sequenciador foram 

avaliados e editados no software SeqScape versão 3 (Applied Biosystems™, CA) e 

editadas manualmente para a correção de possíveis erros utilizando o programa Bioedit 

Sequence Alignment Editor versão 7.2.5. 

 

2.2.5.  Análise dos perfis SVR-flaA obtidos 

O perfil genético de cada estirpe do gênero Campylobacter foi analisado 

visualmente e com o auxílio do software Molecular Evolutionary Genetics Analysis 

(MEGA) versão 7.0 (Mega software™) e no intuito de visualizar o grau de similaridade 

entre os isolados, um dendrograma foi construído pelo método de pares agrupados por 

média aritmética não ponderada (UPGMA) e pelo coeficiente de Dice (1,0% de tolerância, 

1,5% otimização). 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1.  Análise dos perfis de RFLP-flaA 

 

A caracterização molecular dos isolados de Campylobacter obtidos de carcaças 

de frangos realizada neste trabalho baseou-se na análise comparativa dos polimorfismos 

dos fragmentos de restrição do gene flaA dos diferentes isolados. 

Foram avaliados 48 isolados os quais foram confirmados como pertencentes ao 

gênero Campylobacter por meio de características morfológicas, testes bioquímicos e 

métodos moleculares, conforme descrito no capítulo 2. 

Após a confirmação do gênero, ainda foi realizada uma nova PCR no intuito de 

pesquisar o gene flaA  utilizando iniciadores específicos para o gênero conforme descrito 

por Nachamkin e et al.34,35 e apresentado no Quadro 1, sendo possível verificar a presença 

de produtos de amplificação do tamanho de aproximadamente 1,7 Kb usando como 

referencial de massa molecular o marcador 1kb DNA Ladder (Promega®), no entanto, 



58 
 

verificou-se baixa concentração de DNA em algumas amostras, dificultando a análise 

(Figura 1). 

 

 

 

Posteriormente, o produto de PCR foi digerido utilizando uma enzima de 

restrição. No presente trabalho, optou-se por seguir o procedimento proposto pela rede 

Campynet (http://campynet.vetinst.dk/Fla.htm) criada na União Europeia em 1998, com o 

intuito de padronizar os métodos de subtipagem de C. jejuni e C. coli. Este procedimento 

baseia-se na metodologia descrita por Nachamkin e et al.34,35, a qual preconiza o uso da 

enzima de restrição DdeI, que está descrita como a que fornece os resultados mais 

discriminatórios35,37. 

Tendo em consideração as dificuldades encontradas na análise dos resultados 

obtidos neste ensaio, relacionadas à interpretação das bandas ou fragmentos de restrição, 

provavelmente devido à baixa concentração de DNA de algumas amostras, foi possível 

obter resultados interpretáveis em 33 dos 48 isolados incluídos neste estudo, 

correspondendo a 68% dos isolados, dificuldades semelhantes também foram relatadas por 

outros autores38,39. 

A construção do dendrograma representado na Figura 2 permite avaliar a 

heterogeneidade encontrada em isolados de Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e 

Campylobacter lari isoladas de carcaças de frangos, dados relevantes tendo em vista que 

há pouca informação disponível relacionada com a diversidade genética de isolados 

presentes no país. 

À partir da análise do dendrograma verificou-se que existe diversidade genética 

dentro dos isolados em estudo de uma forma geral. Esta heterogeneidade foi constatado por 

outros autores, que verificaram este fato, inclusive em isolados da mesma origem3,40. 

 

FIGURA 1 - Resultado da PCR do gene flaA de 1,7 kb, verificou-se baixa concentração de 
DNA em algumas amostras. 



59 
 

 

FIGURA 2 - Dendrograma obtido pelo método UPGMA a partir da comparação dos diferentes 
perfis RFLP-flaA resultantes da utilização da enzima Ddel. O grau de similaridade entre os 
diferentes perfis foi determinado pelo coeficiente de Sorencen-Dice. 

 

Os padrões de restrição característicos do gene flaA gerados pela ação da 

endonuclease DdeI foram denominados de perfis RFLP-flaA, sendo-lhes atribuída uma 

designação alfanumérica de 1 a 24 distribuídos em 5 clusters ou grupos de similaridade (C-

A a C-E), descritos no Quadro 6. 



60 
 

QUADRO 6- Resultados obtidos de acordo com as empresas avaliadas 
Isolados Carcaça Empresa Espécie Coleta Perfil de restrição Clusters 

1 C 23 

A 

C. jejuni 14° 16 C-C 

2 C 02 C. lari 3° --- --- 

3 C 01 C. coli 1° --- --- 

4 C 14 C. jejuni 9° --- --- 

5 C 15 C. lari 9° 24 C-E 

6 C 24 C. jejuni 14° 15 C-C 

7 C 25 C. jejuni 14° 15 C-C 

8 C 16 C. jejuni 11° 08 C-B 

9 C 01 C. jejuni 1° --- --- 

10 C 17 C. jejuni 11° 08 C-B 

11 C 13 C. jejuni 7° 01 C-A 

12 C 08 C. jejuni 5° 04 C-A 

13 C 13 C. jejuni 7° 10 C-B 

14 C 22 C. jejuni 13° --- --- 

15 C 04 C. jejuni 5° 23 C-E 

16 C 09 C. jejuni 7° 06 C-A 

17 C 29 

C 

C. lari 17° --- --- 

18 C 30 C. coli 17° 17 C-D 

19 C 27 C. coli 17° 19 C-D 

20 C 28 C. coli 17° 09 C-B 

21 C 27 C. coli 17° 19 C-D 

22 C 30 C. coli 17° 18 C-D 

23 C 28 C. coli 17° 09 C-B 

24 C 31 C. lari 17° 11 C-B 

25 C 32 C. lari 17° --- --- 

26 C 23 

A 

C. jejuni 14° 14 C-C 

27 C 03 C. coli 3° 20 C-D 

28 C 26 C. jejuni 14° 14 C-C 

29 C 10 C. jejuni 7° 03 C-A 

30 C 17 C. coli 11° 07 C-B 

31 C 26 C. jejuni 14° 12 C-C 

32 C 25 C. jejuni 14° 12 C-C 

33 C 18 C. jejuni 11° 07 C-B 

34 C 19 C. jejuni 11° --- --- 

35 C 10 

A 

C. jejuni 7° 03 C-A 

36 C 05 C. jejuni 5° 21 C-E 

37 C 05 C. jejuni 5° 21 C-E 

38 C 11 C. jejuni 7° 13 C-C 

39 C 06 C. jejuni 5° 22 C-E 

40 C 12 C. jejuni 7° 02 C-A 

41 C 22 C. lari 13° 05 C-A 

42 C 21 C. jejuni 13° --- --- 

43 C 20 C. jejuni 11° --- --- 

44 C 33 C C. jejuni 17° --- --- 

45 C 14 

A 

C. jejuni 9° --- --- 

46 C 03 C. jejuni 3° --- --- 

47 C 07 C. jejuni 5° --- --- 

48 C 34 C C. jejuni 17° --- --- 
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Observa-se que os clusters C-A, C-C e C-E foram encontrados apenas na 

empresa A, já os clusters C-B e C-D foram encontrados em ambas empresas A e C, 

demonstrando que provavelmente os isolados com estes perfis de restrição sejam os mais 

difundidos no estado de Goiás. 

No cluster C-A estão incluídos 07 isolados, sendo 06 Campylobacter jejuni e 

um Campylobacter lari, o qual apresentou similaridade de 94,7% com um isolado de C. 

jejuni. 

O cluster C-B apresentou isolados das três espécies em estudo, com um isolado 

de C. lari, 03 isolados de C. coli e 04 isolados de C. jejuni, este dado demonstra que, 

apesar de Campylobacter possuir no geral alta diversidade genética, as espécies podem 

apresentar grande similaridade nos genótipos analisados, dificultando o conhecimento a 

respeito deste micro-organismo41. 

No cluster C-C encontra-se apenas a espécie C. jejuni, com 08 isolados, sendo 

que a menor similaridade encontrada entre estes isolados é de 70,8%. Já o cluster C-D 

possui apenas C. coli, com 05 isolados e apresentando menor similaridade de 57,6%. 

No cluster C-E estão englobados cinco isolados, sendo um C. lari e o restante 

(04 isolados) C. jejuni, este cluster apresentou 48,6% de similaridade genética entre C.lari 

e os demais isolados. 

A diversidade genética entre isolados de Campylobacter deve ser considerada 

em avaliações epidemiológicas e avaliações de risco nas granjas produtoras e nos 

abatedouros. Pois os múltiplos genótipos encontrados neste estudo podem sugerir 

diferentes fontes de contaminação e mutações genéticas dentro da população de 

Campylobacter. Estas mutações podem acarretar em maior resistência a antimicrobianos 

como também maior virulência das cepas42. 

Autores ainda reforçam que espécies de Campylobacter são naturalmente 

transformáveis e possuem a capacidade de adquirir DNA exógeno o qual pode ser 

integrado ao cromossomo do patógeno40. Hanninen e et al.43 mostraram que C. jejuni pode 

passar por recombinação genética (inserções, deleções, aquisição de DNA exógeno, 

crossovers, etc.) durante colonização no intestino do frango o que pode explicar a 

plasticidade do genoma observada para esse micro-organismo. 

Além disso, durante o processamento das carcaças, o patógeno é submetido a 

uma série de adversidades, incluindo mudanças rápidas de temperatura, osmolaridade, 

tensão de oxigênio e privação de nutrientes, o que pode afetar a viabilidade bacteriana. A 

capacidade da bactéria de detectar, responder e sobreviver à essas adversidades depende da 
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presença e expressão de uma série de genes de resposta ao estresse. Tais propriedades 

diferenciais podem ser subtipo específico e, consequentemente, podem afetar a diversidade 

da população de Campylobacter, fazendo com que prevaleça determinado subtipo.  

A prevalência de subtipos mais adaptados favorece a migração do agente nos 

produtos avícolas44, podendo aumentar a velocidade de propagação do patógeno45. 

Rivoal e et al.40 afirmam também que rearranjos genéticos podem ocorrer “in 

vitro” durante o tratamento das amostras para a realização das análises, essa instabilidade 

genética pode ser explicada também pelo fato de que Campylobacter e outras bactérias 

com pequeno genoma (Helicobacter, por exemplo) precisam sofrer rearranjos no genoma 

para aumentar seu potencial e se adaptar ao meio ambiente. 

Em relação aos isolados com perfis de restrição idênticos observa-se que os 

isolados 29 e 35 são provenientes da mesma carcaça (C 10), assim como os isolados 20 e 

23 (C 28), 19 e 21 (C 27) e os isolados 36 e 37 (C 05), portanto devem ser clones que 

deram origem a culturas diferentes. 

Os isolados 8 e 10 também apresentaram o mesmo perfil de restrição, porém 

são originados de carcaças diferentes (C 16 e C 17 respectivamente), assim como os 

isolados 31 e 32 (C 26 e C 25 respectivamente), os isolados 26 e 28 (C 23 e C 26 

respectivamente) e os isolados 6 e 7 (C 24 e C 25 respectivamente) o que sugere uma 

possível contaminação cruzada entre as carcaças no abatedouro A, ou a presença destes 

perfis de restrição nas granjas produtoras, tendo em vista que as carcaças, com perfis 

idênticos, pertenciam ao mesmo lote. 

Estes resultados, assim como os apresentados por Rivoal e et al.40, sugerem que 

essa estabilidade genética apresentada em um mesmo espaço, ou seja, em um mesmo 

frigorífico, ou na mesma granja, pode ser resultado da adaptação à pressão ambiental, essa 

hipótese foi apoiada por uma investigação realizada por Dingle e et al.46, na qual foi 

demonstrado que certos complexos clonais podem ser encontrados apenas entre isolados de 

determinada fonte. 

No presente estudo, a presença de perfis de restrição idênticos pode ter sido 

completamente ao acaso, ou pode ter sido o resultado de pressões ambientais que 

influenciaram a migração de complexos clonais para uma determinada área. 

Essa influência da pressão ambiental na migração de complexos clonais pode 

ocorrer inclusive no hospedeiro, é o que sugere o trabalho de Cox e et al.47, no qual foi 

observado que uma hora após a inoculação via oral ou cloacal em frangos de corte, 
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simulando uma infecção natural, os micro-organismos migraram rapidamente para órgãos 

linfóides e ceco.  

Para compreender melhor este processo é necessário lançar mão de técnicas 

como a metagenômica a fim de relacionar o patógeno ao ambiente em que se encontra, 

inclusive determinar o risco dos consumidores apresentarem formas graves da doença de 

acordo com o tipo de rotina alimentar48 e o uso frequente de antimicrobianos, fatores que 

podem interferir na microbiota intestinal, favorecendo a colonização de Campylobacter49. 

Observou-se que os isolados 30 e 33 também apresentaram o mesmo perfil de 

restrição, no entanto são confirmados como sendo de espécies diferentes, sendo que 30 é 

C. coli e 33 é C. jejuni, este fato pode ser justificado devido à similaridade genética entre 

alguns isolados das espécies de Campylobacter e, portanto, não foi possível distingui-los 

utilizando esta metodologia, ou utilizando apenas uma única enzima de restrição. Fato 

semelhante foi relatado por Alves e et al.50, os quais concluíram que Campylobacter 

apresenta diversidade genotípica, porém isolados de espécies diferentes podem apresentar 

o mesmo perfil genético, utilizando esta técnica. 

Carreira39 afirma que estes resultados sugerem que apesar do gene flaA ser 

adequado para diferenciar os isolados intraespecificamente, tendo utilidade em estudos 

epidemiológicos, não permite a diferenciação a nível da espécie (variação interespecífica) 

nem traduz a filogenia dos isolados. Esta afirmação ocorreu, pois, em seu trabalho, 

Carreira observou que para a maioria dos grupos de perfis com níveis de similaridade 

superiores a 80% verificou-se a inclusão de isolados de ambas as espécies C. jejuni e C. 

coli. 

Ainda de acordo com Carreira39, a análise dos macrofragmentos resultantes da 

restrição do genoma com uma determinada enzima de restrição, tem sido muito utilizada 

na genotipagem de Campylobacter mas, a possibilidade de ocorrência de alterações no 

genoma devido a recombinações e mutações, pode influenciar a interpretação dos 

resultados devido à perda/ganho de um local de restrição. 

No presente trabalho, os resultados mostraram que entre 24 padrões de RFLP, 

apenas 1,0 (4,16%) padrão foi semelhante entre as cepas de C. jejuni e C. coli.  Oporto e et 

al.51 na análise das espécies termorresistentes de Campylobacter em fazendas de bovinos, 

ovinos e suínos obtiveram 46 padrões diferentes e apenas cinco (10,8%) eram semelhantes 

entre C. jejuni e C. coli isolados. 

Já em trabalho apresentado por Khoshbakht e et al.52 mostrou que, em 11 

padrões de RFLP, seis (54,5%) padrões eram semelhantes entre cepas de C. jejuni e C. 
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coli. Os dados de Ertas e et al.37 mostraram sete diferentes padrões de RFLP-flaA, 100% 

eram semelhantes entre as duas espécies, mostrando baixa diversidade genética entre as 

espécies de Campylobacter nestes trabalhos. 

Observa-se no Quadro 6 que em uma mesma coleta obteve-se isolados com 

perfis de restrição diferentes, sugerindo que em uma mesma planta processadora há 

diversas origens de contaminação por Campylobacter, indicando que os processos de 

produção sejam menos controlados, com maior tendência para disseminação do patógeno, 

favorecendo a proliferação de alguns clones mais adaptados, este fato é preocupante, uma 

vez que dificulta seu controle e causa risco a saúde do consumidor. 

Neste trabalho, não foi possível verificar qual espécie apresentou maior 

variabilidade genética, tendo em vista a baixa capacidade analítica em relação às espécies 

C. coli e C. lari, sendo que a maioria dos isolados destas espécies não foi tipificável 

utilizando esta metodologia, além disso, este foi o primeiro estudo realizado na tentativa de 

tipificar isolados de C. lari por meio da técnica RFLP-flaA utilizando o protocolo 

Campynet. 

Dados anteriores também demonstram a dificuldade em tipificar 

fenotipicamente as cepas de Campylobacter. No trabalho realizado por Feistel16 foi 

avaliado o perfil fenotípico, com base em testes bioquímicos, de 58 isolados de 

Campylobacter, para tanto utilizou-se o sistema API Campi o qual consiste de um conjunto 

de  10 provas bioquímicas e 10 testes de assimilação enzimática e de antimicrobianos 

(ácido nalidíxico, cefazolina e eritromicina). Com a utilização desse sistema, foi possível 

tipificar apenas 29 (50%) isolados. Além disso, foi possível observar que muitos isolados 

de Campylobacter apresentavam variação na densidade da reação bioquímica. 

A análise de polimorfismos do gene flaA em C. jejuni e C. coli tem sido objeto 

de diversos estudos23,25,27,28,52 e sabe-se que o poder de discriminação da técnica RFLP-flaA 

depende do tipo e da capacidade das enzimas utilizadas para digerir o fragmento de 

amplificação da sequência deste gene, bem como das espécies e origem dos isolados em 

estudo53. 

Apesar de parecer ideal a utilização de mais de uma endonuclease, como 

sugerem alguns pesquisadores54, como meio de aumentar a discriminação entre os 

isolados, existem casos em que uma única enzima seja suficiente para obter um elevado 

número de perfis e muitas vezes identificar ou discriminar cepas de espécies diferentes. 

Esta situação foi demonstrada no trabalho de Fitzgerald e et al.55 ao longo do qual foram 

detectados em 315 isolados de C. jejuni e C. coli, 35 perfis distintos numa digestão simples 
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com a enzima HinfI, contrastando com os 26 perfis obtidos com as endonucleases EcoRI e 

PstI. 

No estudo de Harrington e et al.56 foram comparados três métodos diferentes 

incluindo a técnica RFLP-flaA e mostraram que a digestão com a endonuclease DdeI é a 

mais adequada para a tipagem de Campylobacter. Outros estudos semelhantes indicaram 

os benefícios da técnica com a utilização da endonuclease DdeI 53,57. 

Adicionalmente, e em concordância com o descrito nesta tese, Zorman e et al.26 

observaram por meio da utilização da técnica RFLP-flaA uma capacidade de tipificação de 

83% e a existência de tipos idênticos em ambas as espécies de Campylobacter. 

A genotipagem de isolados de Campylobacter de diferentes abatedouros e em 

diferentes épocas do ano, fornece informações epidemiológicas importantes para o controle 

da infecção e contribui para a avaliação do risco de transmissão. Ao longo dos anos foram 

desenvolvidos métodos de identificação baseados em genótipos para evitar as dificultades 

encontradas pela diversidade na biotipagem das espécies de Campylobacter. Estes métodos 

são agora mais frequentemente utilizados, mas ainda é necessário que sejam padronizados 

e respeitada a realidade de cada laboratório de análise. 

A presença de espécies termotolerantes de Campylobacter em carcaças de 

frangos pode acarretar prejuízos na cadeia alimentar e na saúde humana. Portanto, a 

detecção das espécies de Campylobacter em amostras originadas de frangos de corte é 

importante para identificar possíveis fontes de infecção e, para ter um melhor 

entendimento da epidemiologia, é essencial determinar os subtipos dos isolados. 

Os dados indicaram que a tipagem molecular por meio da RFLP-flaA é um 

método simples e de baixo custo e é um instrumento eficiente para identificar isolados 

relacionados com o surto em investigações de curto prazo. 

Os resultados deste estudo revelaram uma heterogeneidade intraespecífica 

comparativamente alta nos isolados de frangos de corte. Além disso, os resultados 

mostraram que os padrões de restrição são diferentes e pertencem a vários clusters 

filogenéticos distintos. Esses achados epidemiológicos moleculares devem ser levados em 

conta nas investigações para o desenvolvimento de estratégias de controle efetivas contra 

as espécies de interesse de Campylobacter. 

 

3.2.  Sequenciamento da pequena região variável (SVR) do gene flaA 
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O sequenciamento de genes específicos, tem se mostrado altamente eficiente 

no estudo da variabilidade genética das espécies bacterianas. No que se refere ao gênero 

Campylobacter, o sequenciamento da pequena região variável do gene flaA (SVR-flaA) é 

comumente utilizado para tipagem de isolados de diversas origens e vários estudos 

demonstram  que esta metodologia vem sendo utilizada com sucesso36,58-61. 

Por meio do sequenciamento foi possível analisar 18 isolados correspondendo 

a 37,5% do total obtido neste estudo, sendo dois isolados de C. coli e 16 de C. jejuni.  

Observou-se durante a análise que algumas amostras apresentaram sinal de 

fluorescência baixo no eletroferograma, o que impossibilitou a análise, em outras amostras 

observou-se amplificação inespecífica, o que também impossibilita a obtenção dos dados 

de sequenciamento, em todas as situações foram refeitas as etapas que poderiam estar 

ocasionando o problema, como a amplificação do gene flaA, purificação do produto de 

PCR e as etapas que antecedem o sequenciamento. 

Os resultados do sequenciamento SVR-flaA dos 18 isolados de Campylobacter 

estudados revelaram seis genótipos diferentes sendo eles denominados conforme o banco 

de dados online pubMLST (https://pubmlst.org/campylobacter/) gt-18, gt-10, gt-311, gt-

547, gt-34 e gt-910. 

O genótipo gt-18 ocorreu duas vezes em coletas diferentes, sendo que o isolado 

4 pertence a espécie C. jejuni e o isolado 27  pertence a espécie C.coli, com obtenção deste 

dado a sequência foi submetida a análise in silico por meio da ferramenta online BLAST, a 

qual apresentou similaridade de 100% entre C. coli e cepas de C.jejuni disponível no banco 

de dados, o que reforça a similaridade entre as espécies de Campylobacter quando são 

analisadas com técnicas baseadas no gene da flagelina. 

Os isolados 6, 7, 26, 28 e 31, foram considerados como pertencentes ao 

genótipo gt-10, porém, todos apresentaram a base guanina na região 147 o que os 

diferencia de outros representantes deste genótipo registrados no banco de dados online 

pubMLST os quais possuem a base timina nesta região, desta forma, acredita-se que seja 

um novo genótipo, sendo necessário avaliar, em trabalhos futuros, se esta mutação em um 

gene associado a patogenicidade seja responsável por aumentar ou diminuir a virulência do 

patógeno. 

O genótipo gt-311 foi observado em cinco isolados (8, 10, 33, 34 e 43), os 

quais foram provenientes da mesma coleta. O genótipo gt-547 ocorreu em quatro isolados 

(11, 13, 14 e 29), os isolados 11 e 14 apresentaram 100% de similaridade, mas foram 

adquiridos em coletas diferentes na mesma empresa, o que sugere que este genótipo pode 
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ter adquirido mecanismos de adaptação ao ambiente dificultando a eliminação do patógeno 

e a contaminação recorrente das carcaças pelo micro-organismo. 

O genótipo gt-34 ocorreu apenas uma única vez, no isolado 12, assim como o 

gt-910, que pertenceu a um isolado de C. coli (22). 

Os genótipos foram agrupados em dois grupos principais, denominados de 

SVR-A e SVR-B, e exibiu similaridade de 83,8% entre eles (Figura 3).  

 

 
FIGURA 3 – Dendrograma obtido pelo método UPGMA a partir da comparação dos diferentes 
genótipos. O grau de similaridade entre os diferentes perfis foi determinado pelo coeficiente de 
Sorencen-Dice. 
 

O grupo SVR-A compreendeu 13 (72,2%) isolados com 88,5% de similaridade 

entre os dois ramos principais do grupo. Inclui neste grupo dois isolados de C. coli e 11 

isolados de C. jejuni, além disso, há isolados obtidos de empresas distintas e em diferentes 

épocas do ano. 

Estes isolados foram subdivididas em sub-agrupamentos SVR-A1, SVR-A2 e 

SVR-A3. O subgrupo SVR-A1 incluiu sete isolados com a menor similaridade de 98,2%, 

sendo que um isolado (22) de empresa distinta das demais e, além disso, pertence a C. coli, 

ao contrário dos demais isolados, os quais são C. jejuni, fato que reforça os dados 

encontrados pela técnica RFLP-flaA demostrando uma grande similaridade genética entre 
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as diferentes espécies de Campylobacter, quando analisadas com base no gene da flagelina. 

O subgrupo SVR-A2 apresentou similaridade de 99,2%, o mesmo ocorreu com o subgrupo 

SVR-A3 o qual é formado pelas estirpes 4 e 27. 

O cluster SVR-B compreendeu cinco (27,8%) isolados que exibiram 

similaridade de 99,2% sendo que todos os isolados foram obtidos na mesma empresa e na 

mesma coleta. 

Sabe-se que as espécies termotolerantes de Campylobacter são os principais 

agentes de doenças bacterianas de origem alimentar em muitos países1,2. Entretanto, no 

Brasil, a campilobacteriose é subdiagnosticada e pouco relatada, ainda mais quando se trata 

de C. coli e C. lari. Portanto, há poucos estudos nacionais envolvendo este importante 

patógeno, sendo que a maioria desses estudos utiliza apenas metodologias fenotípicas para 

caracterizar essas cepas16,17,62-64. 

A diversidade genética encontrada neste gênero pode ser explicada, em parte, 

pela ocorrência de rápidas mudanças adaptativas durante a permanência de Campylobacter 

no ambiente, que podem ser ocasionadas por mutações, captação de DNA extracelular, 

transformação natural ou recombinação de DNA programada3. 

Portanto, a variação na sequência genômica é necessária para garantir a sobrevivência do 

patógeno tanto no ambiente como também na adaptação ao hospedeiro.  

Soma-se a isso, o fato de que fatores de colonização do hospedeiro podem 

influenciar as assinaturas genômicas da associação do hospedeiro. 

O gene da flagelina é um marcador molecular bem aceito para a genotipagem 

de Campylobacter e tem sido usado por mais de duas décadas36,37,61. Além disso, a tipagem 

baseada em sequências de SVR-flaA tem sido relatada como um método confiável de 

genotipagem que produz resultados reprodutíveis65. 

A análise filogenética do sequenciamento de SVR-flaA dos 18 isolados de 

Campylobacter avaliadas neste estudo possibilitou o agrupamento em dois grupos 

principais e revelou 83.8% de similaridade genética entre eles. 

No presente trabalho verificou-se diversidade genética entre a maioria dos 

isolados avaliados, tendo em vista que as coletas se restringiram aos abatedouros e ainda 

apenas dois apresentaram contaminação por Campylobacter, diferentemente de outros 

trabalhos em que as fontes dos isolados eram mais diversificadas, como por exemplo, fonte 

ambiental, de alimentos, animais e humanos56,60,66,67. Ao contrário, Gomes e et al.61, 

observaram a existência de alta similaridade genotípica entre algumas cepas de C. coli 

isoladas no Brasil. 
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 Dos seis genótipos encontrados, acredita-se que um era novo e não foi descrito 

anteriormente, apesar de ser considerado genótipo gt-10 o mesmo apresentou uma mutação 

que diferenciava deste genótipo descrito na base de dados do pubMLST. 

Os genótipos mais frequentemente detectados no presente estudo foram gt-311 

e gt-547, com cinco e quatro isolados, respectivamente. Outros genótipos têm sido 

descritos como mais prevalentes em outros países. Duarte e et al.32 verificaram o genótipo 

gt-66 de SVR-flaA como predominante em Portugal. 

Wassenaar e et al.68 constataram que os genótipos gt-15, gt-36, gt-8 e gt-92 

foram os mais frequentemente detectados na Islândia. Do mesmo modo, gt-32, gt-36, gt-

239 e gt-70 foram os mais frequentes na Noruega e gt-34, gt-36, gt-32 e gt-16 no País 

Basco. Destes genótipos descritos apenas o gt-34 foi relatado neste estudo. 

Neste trabalho pode-se observar que as espécies C. jejuni e C. coli 

demonstraram elevada similaridade genética utilizando técnicas baseadas no gene da 

flagelina. 

 

4 - Conclusões 

 

Observou-se neste trabalho que algumas das cepas estudadas de 

Campylobacter apresentam alta similaridade genética, o que corrobora a hipótese de que os 

isolados de diferentes empresas tenham uma fonte de contaminação em comum. Além 

disso, a similaridade genética entre as espécies termotolerantes do patógeno fornece 

suporte para o entendimento da dificuldade de se determinar a epidemiologia da 

campilobacteriose. Já os diferentes genótipos e diferentes perfis de restrição encontrados 

demonstram que no mesmo abatedouro podem existir diferentes fontes de contaminação 

das carcaças.  

Adicionalmente, o presente estudo mostrou que o sequenciamento da região 

SVR-flaA e a análise do RFLP-flaA, apesar das dificuldades na padronização da técnica, 

foram métodos eficientes e adequados para a tipificação de isolados de Campylobacter, 

porém, há ressalvas quando se trata de análises interespecíficas. Vale ressaltar que este é o 

primeiro trabalho envolvendo a tipificação molecular de C. jejuni, C. coli e C. lari na 

região centro-oeste do Brasil. 
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CAPÍTULO 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato do Brasil ser o maior exportador de carne de frango do mundo acentua a 

importância de pesquisar Campylobacter termotolerantes nesta matriz alimentar, mesmo 

que até então não tenha sido uma exigência, à luz da legislação. Antever a inocuidade de 

alimentos, garantir saúde ao consumidor pela disponibilidade e qualidade dos mesmos é 

um requisito para produzir alimentos bem, eficientemente e com eficácia. 

A Agenda de 2030 das Organizações das Nações Unidas tem por ações 

precípuas erradicar a fome, diminuir a pobreza mundial, diminuir a mortalidade infantil, 

dar acesso ao conhecimento e ao alimento saudável e em quantidade. Devido a estes 

requisitos para desenvolvimento sustentável é urgente considerar a importância de 

conhecer, compreender e controlar patógenos que sejam potencialmente patogênicos. 

Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e Campylobacter lari são as três 

espécies termotolerantes de maior associação à veiculação alimentar de patógenos, 

independente do grau de desenvolvimento sócio-econômico das nações. Isto significa que 

o caráter emergente e o alerta à frequência devem ser considerados no âmbito das 

investigações epidemiológica, clínica e de pesquisa. Redes internacionais de vigilância e 

monitoramento foram e são o princípio fundamental para as constatações de que estes 

micro-organismos são potenciais patógenos alimentares, passíveis de causar óbito.  

O consumo de carne avícola, bem como de vísceras comestíveis, destinadas à 

alimentação humana e vísceras não comestíveis, encaminhadas à produção de farinhas de 

subprodutos para alimentação animal estão entre os elementos de análise de risco com 

atenção imediata à avaliação do risco, sua gestão e sua comunicação. 

Os dados gerados neste estudo contribuem para a modelização do risco de 

contaminação e de ocorrência de campilobacteriose. Diversos pesquisadores têm 

desenvolvido modelos matemáticos de predição, a partir de dados de frequência, que 

convergem para a verificação do impacto que lotes de aves com baixa ou alta 

contaminação representam à finalização do ciclo de produção, processamento e exposição 

ao risco pelos alimentos derivados, bem como medidas para controle higiênico-sanitário 

que corroborem à minimização do risco à contaminação. No entanto, nenhum modelo de 

análise poderá ser estruturado sem que haja o conhecimento do que ocorre nas regiões e 

quais espécies são aquelas circulantes, considerando sobretudo suas características 

fenotípicas e genotípicas. Acrescenta-se ainda que é relevante avaliar o comportamento de 
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consumo do alimento dos mercados de destino, uma vez que possa corroborar ou não para 

a ocorrência de surtos. 

Descrever a frequência e conhecer o micro-organismo, elencar os elementos 

genéticos funcionais existentes, assim como conhecer as características genotípicas 

poderão definir possibilidades quanto às rotas de disseminação do patógeno no animal, 

capacidade até então desconhecida de causar doença nas aves e sua patogenicidade para 

humanos. Por consequência, analisar a capacidade de adaptação no animal e elencar 

medidas de controle, poderão subsidiar ações para minimizar a contaminação de lotes, 

entre lotes e do ambiente, antes, durante e após o abate.  

Um fator preocupante refere-se aos relatos publicados nos últimos três anos, 

que descreveram a presença de Campylobacter termotolerantes em fezes e material 

estomacal de indivíduos adultos, cuja origem foi identificada como de origem alimentar, 

pressupondo após a fase de enterite, discreta disseminação extra-intestinal, com posterior 

agravamento neurológico e cardíaco. Estas descrições e comprovações representam a 

possibilidade de novos modelos de contaminação, disseminação e adaptação relacionados 

aos genes flagelina A (flaA), à codificação de adesina (cadF), à internalização (porA) e à 

adaptação a ambientes acidificados (glyA); o que acentua a gravidade da campilobacteriose 

pela identificação de biótipos mais virulentos presentes em carne de frangos, em diversas 

regiões do planeta. Tais descrições perpassam ainda pelo alto caráter de resistência a bases 

de antimicrobianos, empregados como últimas medidas para a terapêutica de indivíduos 

doentes. 

Desta forma, os estudos de monitoramento para Campylobacter na cadeia de 

produção avícola e alimentar devem ser rotina, associados não somente à identificação de 

presença ou ausência do patógeno, mas à descrição dos perfis genéticos que circulam nas 

diferentes regiões do país, uma vez que pode haver diferenciação entre os isolados 

conforme a geoespacialização que definam diferentes populações, considerando a 

amplitude do território brasileiro.  

Isto posto, será possível analisar e avaliar medidas de controle e planos de 

mitigação para redução do patógeno em toda a linha de produção avícola. Devido ao fato 

destes micro-organismos recentemente ocuparem destaque em surtos alimentares, acredita-

se que planos de redução em âmbito internacional serão efetivamente estruturados e 

exigidos para a comercialização dos alimentos. 

 


	



