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RESUMO
Bactérias do gênero Arcobacter foram descritas desde a década de 80, mas tiveram
o seu estudo e a preocupação com suas implicações em saúde coletiva
intensificados somente nos últimos 10 anos. A. butzleri foi considerada como
patógeno emergente pela “International Commission on Microbiological
Specifications for Foods” (ICMSF), pelo risco à saúde humana que ela determina,
embora ainda existam poucos estudos relativos à real patogenicidade dessas
bactérias. As metodologias utilizadas para a detecção destas bactérias têm sido
muito variadas e ainda não há uma metodologia oficial determinada, o que dificulta a
percepção da prevalência real do microrganismo. A ocorrência de A. butzleri em
diversas espécies de animais de produção tem sugerido que os produtos de origem
animal podem ser importantes veículos na sua transmissão. Diversos estudos
demonstraram elevada prevalência da bactéria nestes produtos. O estudo de
Arcobacter spp. torna-se importante ao considerar os aspectos de saúde animal e
humana.
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Arcobacter spp. AND PUBLIC HEALTH: NA EMERGING PATHOGEN
ABSTRACT
Bacteria of the genus Arcobacter, have been described since the 80s, but only in the
last 10 years had its study intensified and concern raised for its implications in public
health. A. butzleri was considered emerging pathogen by the "International
Commission on Microbiological Specifications for Foods" (ICMSF), for the risk to
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human health that it determines, although there are few studies on the real
pathogenicity of these bacteria. The methods used for the detection of these bacteria
have been very diverse and there is still no official methodology determined which
makes difficult the perception of the real prevalence of the microorganism. The
occurrence of A. butzleri in several farm animal species has suggested that products
of animal origin may be important vehicles in its transmission. Several studies have
demonstrated a high prevalence of these bacteria in these products. The study of
Arcobacter spp. becomes important when considering the aspects of animal and
human health.
KEYWORDS: meat, prevalence, diarrhea, Campylobacter, campylobacteriosis

INTRODUÇÃO
As doenças de origem alimentar são responsáveis por grandes prejuízos
econômicos e sociais, tendo uma importância cada vez maior em saúde pública. O
aumento nos esforços para garantir a segurança dos alimentos vem em resposta ao
aumento no número de problemas associados ao consumo de alimentos e à
crescente preocupação dos consumidores (WHO, 2007).
Nos Estados Unidos da América é estimado que um em cada seis (48
milhões) americanos fiquem doentes por ano, com 128.000 hospitalizações e 3.000
mortes por doenças de origem alimentar. Apenas em 20% desses casos, o agente
causador da doença foi identificado e, destes, Campylobacter spp. foi o quarto
agente infeccioso mais frequente (CDC, 2011). Nos países da União Europeia,
Campylobacter spp. foi o principal patógeno gastrointestinal desde 2005 até 2010,
ano do último levantamento, com 212.064 casos reportados de campilobacteriose.
Em estudo realizado para determinar as espécies que ocorriam na carne de frango,
principal matriz alimentar relacionada a campilobacteriose, em 38,7% dos isolados
não foi especificada a espécie (EFSA, 2012). Apesar da grande incidência de
doença provocada por Campylobacter spp. em humanos, pouco tem sido estudado
em relação ao Arcobacter spp., que pode ser causa de grande parte destas
infecções, nos casos em que a espécie de Campylobacter spp. não tenha sido
identificada.
A bactéria que hoje é denominada Arcobacter spp. já havia sido isolada em
1985 por NEILL et al. (1985) e foi relacionada ao gênero Campylobacter por suas
características biológicas e morfo-tintoriais (KIEHLBAUCH et al., 1991). No entanto,
poucos estudos foram realizados desde então. Com a grande relevância que as
infecções por Campylobacter spp. tem para a saúde pública, estudos envolvendo
Arcobacter spp. também tem sido realizados nos últimos anos, inclusive com a
descrição de diversas espécies novas e identificando seu envolvimento em casos de
infecção alimentar (HO et al., 2006a; COLLADO & FIGUERAS, 2011b).
A falta de dados epidemiológicos sobre Arcobacter spp. geram implicações no
controle da disseminação e no tratamento da possível doença provocada por este
agente. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo reunir informações e
divulgar a importância do agente como patógeno veiculado por alimentos,
promovendo estudos direcionados ao seu controle em produtos de origem animal.
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REVISÃO DE LITERATURA
HISTÓRICO
Desde o início da década de 80, foram isoladas cepas de Campylobacter spp.
aerotolerantes provenientes de abortos e associados à problemas reprodutivos em
animais domésticos. Ao realizar um estudo com 133 cepas, NEILL et al., (1985)
propuseram uma nova espécie denominada Campylobacter cr yaerophila por suas
características fenotípicas, bioquímicas e genotípicas distintas. Uma nova espécie
de Campylobacter, C. nitrofigilis, também havia sido descrita em 1983, associada a
raízes e com características fenotípicas peculiares (McCLUNG, 1983). No ano de
1991, estas espécies aerotolerantes de Campylobacter spp. foram reclassificadas
em outro gênero, sendo denominadas Arcobacter cryaerophilus e A. nitrofigilis
(VANDAMME et al., 1991b). No mesmo ano, KIEHLBAUCH et al., (1991) analisaram
78 isolados de Campylobacter spp. aerotolerantes por hibridização de DNA e
compararam suas similaridades. Neste estudo os isolados foram agrupados dentro
de três espécies distintas confirmadas fenotipicamente: dois pequenos grupos, C.
cryaerophila e C. nitrofigilis, e o maior grupo, constituído por 64 cepas,
caracterizando a nova espécie C. butzleri. A denominação foi uma homenagem ao
clínico e microbiologista belga Jean-Paul Butzler, por suas diversas contribuições à
pesquisa de Campylobacter spp., entre elas a descrição do primeiro meio seletivo
para diagnóstico de C. jejuni e C. coli em laboratórios hospitalares. No ano seguinte,
foi proposta a espécie Arcobacter butzleri e outra nova espécie, A. skirrowii
(VANDAMME et al., 1992b).
Com a intensificação do estudo das bactérias do gênero Arcobacter, uma
diversidade de novas espécies foi descrita. Foram propostas as espécies A. cibarius
(HOUF et al., 2005), A. halophilus (DONACHIE et al., 2005), A. mytili (COLLADO et
al., 2009a), A. thereius (HOUF et al., 2009), A. marinus (KIM et al., 2010), A.
trophiarum (DE SMET et al., 2011), A. molluscorum (FIGUERAS et al., 2011a), A.
ellisii (FIGUERAS et al. 2011b), A. defluvii (COLLADO & FIGUERAS, 2011a), A.
bivalviorum e A. venerupis (LEVICAN et al., 2012). No entanto, a principal espécie
do gênero relatada em relação à prevalência e implicações em saúde pública é
Arcobacter butzleri (COLLADO & FIGUERAS, 2011b).
ETIOLOGIA
O gênero Arcobacter é caracterizado por bactérias Gram negativas,
bastonetes curvos, na forma de S ou helicoidais, não formadoras de esporos e com
flagelos em um ou dois pólos, que conferem motilidade. São catalase negativas ou
fracamente positivas, oxidase positivas, crescem entre 10 e 42oC, com crescimento
ótimo entre 20 e 37oC. Não oxidam nem fermentam D-Glicose, crescem em meio
contendo 1% de glicina e 8% glicose com succinato de sódio, e apresentam
crescimento variável na presença de 1,5% (84%) e 3,5% (61%) de NaCl. Reduzem
nitrato, mas não nitrito ou esculina; hidrolisam indoxil acetato, mas não uréia ou
hipurato, e produzem DNase (25%). Sulfito de hidrogênio não é produzido em ágar
“Triple Sugar Iron”. Apresentam bom crescimento em Ágar Brucella, com ou sem
sangue; em Ágar MacConkey e meios contendo 0,04% de cloridato de trifenil
tetrazólio (KIEHLBAUCH et al., 1991; VANDAMME et al., 1991a; KJELDGAARD et
al., 2009).
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A. butzleri é a bactéria da família Campylobacteriaceae mais resistente à
dessecação (OTTH et al., 2001), sendo também resistente à altas temperaturas,
como a de escaldagem de frangos durante três minutos (HO et al., 2008b).
FATORES DE VIRULÊNCIA
Ainda não existem informações claras sobre os fatores de virulência
presentes nas bactérias do gênero Arcobacter. BÜCKER et al., (2009) descreveram
a indução pela Arcobacter butzleri de uma redução da expressão de claudinas-1, -5
e -8, responsáveis pela barreira epitelial, assim como apoptose das células epiteliais,
resultando em maior fluxo de líquidos, que caracterizam a diarreia aquosa.
A. butzleri também foi capaz de induzir a expressão da citocina inflamatória
interleucina-8, que é considerada o maior fator de virulência de Helicobacter pylori e
Campylobacter spp. (HO et al., 2007). Outros fatores de virulência caracterizados
foram a atividade hemaglutinante frente a eritrócitos humanos e de animais (TSANG
et al., 1996) e a presença de dois genes codificadores de flagelinas (flaA and flaB)
(HO et al., 2008b), conferindo motilidade e maior facilidade de adesão.
Com a descrição do genoma de A. butzleri (MILLER et al., 2007) e o
desenvolvimento de novas ferramentas para a construção de mutantes de
Arcobacter (HO et al., 2008b), espera-se novas descobertas sobre a virulência
destes microrganismos. Diversos genes de fatores de virulência homólogos aos de
C. jejuni foram identificados, porém ainda é incerto se são funcionais ou
desempenham papel similar (MILLER et al., 2007).
Os estudos de patogenicidade foram principalmente baseados no
conhecimento prévio de espécies de Campylobacter, no entanto, estudos
filogenéticos revelaram que Sulfurimonas denitrificans é a espécie mais próxima de
A. butzleri (DEBRUYNE et al., 2008).
EPIDEMIOLOGIA
As bactérias do gênero Arcobacter estão distribuídas mundialmente, tendo
seu isolamento relatado em diversos países como: EUA, França, Dinamarca,
Thailandia, Bélgica, Itália, Alemanha, Inglaterra, China, Taiwan, África do Sul e Brasil
(OLIVEIRA et al., 1999; PROUZET-MAULÉON et al., 2006; COLLADO &
FIGUERAS, 2011b).
Arcobacter spp. tem sido isolada de diversos ambientes como água de lagos,
mar, rios, reservatórios de água potável e poços (DIERGAARDT et al., 2004;
LEHNER et al., 2005) e alimentos (OLIVEIRA et al., 2003; PATYAL et al., 2011;
SHAH et al., 2012). Ainda não foi estabelecida conexão direta entre o consumo de
alimentos contaminados por Arcobacter spp. e a doença em humanos (MILLER et
al., 2009), apesar disto, as espécies de Arcobacter spp. têm sido consideradas
potenciais patógenos zoonóticos.
Ocorrência em humanos
Apesar do papel de Arcobacter spp. nas doenças em humanos ainda não
estar bem definido, A. butzleri já foi isolada em casos de doenças gastrointestinais a
exemplo de quadros de diarréia aquosa e de casos com a necessidade de
internação devido à sua severidade (VANDAMME et al., 1991b;
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VANDAMME et al., 1992a; VANDENBERG et al., 2006; KAYMAN et al., 2012). A.
butzleri foi a quarta bactéria da família Campylobactericeae mais isolada de fezes de
pacientes humanos na Bélgica e França (VANDENBERG et al., 2006; PROUZETMAULÉON et al., 2006).
Já houve isolamento de A. butzleri a partir de sangue de neonato, com
histórico clínico de contaminação uterina, sugerindo transmissão vertical (ON et al.,
1995). Também foi detectada bacteremia em outros casos, principalmente em
pessoas que sofriam de doenças crônicas (YAN et al., 2000; LAU et al., 2002).
Apesar dos fatores predisponentes à infecção por Arcobacter spp. ainda não
estarem bem definidos, é provável que fatores como idade e estado imune
favoreçam a infecção, assim como ocorre em outras doenças microbianas
(COLLADO & FIGUERAS, 2011b).
Ocorrência em animais
A bactéria é frequentemente isolada do trato intestinal dos animais de
produção, porém aparentemente a morbidade é baixa. As manifestações mais
graves relacionadas à infecção por Arcobacter spp. em animais de produção,
incluem mastites, abortos e diarréias em bovinos, suínos, equinos e ovinos (HO et
al., 2006a; LOGAN et al., 1982; VANDAMME et al., 1992b; VAN DRIESSCHE et al.,
2003). LOGAN et al. (1982) isolou "Campylobacter spp. aerotolerante" de uma
amostra de leite proveniente de vacas com mastite e reproduziu a doença ao realizar
uma inoculação intramamária do isolado obtido. A doença se resolveu
espontaneamente em cinco dias.
Cepas de A. butzleri, A. cryaerophilus e A. skirrowii foram isoladas de fetos
abortados e placentas de bovinos, suínos e ovinos (VANDAMME et al., 1992b).
Também foi isolada Arcobacter spp. de leitões saudáveis por HO et al., (2006b). A
hipótese de transmissão venérea da bactéria foi descrita após isolamento de A.
butzleri e A. cryaerophilus de fluido prepucial de touros (OLIVEIRA et al., 1999).
Arcobacter spp. foi isolada de material fecal de aves domésticas (galinhas,
patos, perus e gansos), entretanto não houve associação com doenças, indicando
que estes animais podem ser reservatórios naturais destas bactérias (ATABAY et
al., 2006, 2008).
Ocorrência em produtos de origem animal
A ocorrência de A. butzleri em diversas espécies de animais de produção tem
sugerido que os produtos de origem animal podem ser importantes veículos na rota
de transmissão (HO et al., 2006b). Vários estudos demonstraram elevada
prevalência da bactéria nestes produtos (HO et al., 2006a; COLLADO & FIGUERAS,
2011b). Além disto, características ecológicas desta bactéria, como crescimento a
temperaturas tão baixas quanto 10oC e a formação de biofilmes (KJELDGAARD et
al., 2009) trazem preocupações referentes ao processamento e conservação dos
produtos.
A. butzleri foi incluída na lista de microrganismos considerados como sério
risco à saúde humana pela “International Commission on Microbiological
Specifications for Foods” (ICMSF), pelo motivo provável de ser a espécie mais
prevalente em alimentos, apesar de outras espécies também serem normalmente
isoladas de alimentos (COLLADO & FIGUERAS, 2011b).
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Em carnes, a maior prevalência da bactéria tem sido verificada em frangos,
seguida de suínos e bovinos. No Japão, 23% da carne de frango, 7% de suíno e
2,2% de bovinos estavam contaminadas com Arcobacter spp. (KABEYA et al.,
2004). Na Austrália, também a partir de 88 amostras adquiridas no comércio, valores
ainda mais altos foram encontrados de 73%, 29% e 22%, respectivamente. Também
verificaram que 15% das amostras de ovinos tinham a bactéria (RIVAS et al., 2004).
Na Holanda, foram encontradas 77,1% das 140 carcaças de frangos e galinhas
positivas para Arcobacter spp. por isolamento ou PCR (HO et al., 2008a). Na Itália,
foram encontradas 85,7% das 42 amostras de carne de frango adquiridas no
comércio positivas para Arcobacter spp., sendo 50% referentes exclusivamente à A.
butzleri (PENTIMALLI et al., 2009). Na Turquia, ERTAS & DOGRUER (2009)
identificaram A. butzleri em 40% das carnes de bovinos e 39% de ovinos a partir de
100 amostras de carne de cada espécie adquiridas no comércio. Na Bélgica, foram
37,4% das 179 carcaças de bovinos amostrados no matadouro (DE SMET et al.,
2010). Na Malásia, Arcobacter spp. foi isolada em 39% das 123 amostras de carne
de frango obtidos no comércio (AMARE et al., 2011), e em 12% e 16% de 75
carcaças de frangos e suínos, respectivamente, obtidas em matadouros na Índia
(PATYAL et al., 2011). DUFFY & FEGAN (2012) obtiveram até 83,3% das 130
carcaças bovinas positivas para Arcobacter spp. amostradas em quatro diferentes
matadouros (Tabela 1).
OLIVEIRA et al., (2001; 2003; 2010) realizaram diversos isolamentos da
bactéria no Brasil e encontraram 46,25% das carcaças de frango positivas para
Arcobacter spp., sendo que destas, 81% eram A. butzleri (OLIVEIRA et al., 2001).
Em suínos foi observada positividade para Arcobacter spp. em 30,8% de amostras
de músculo peitoral (OLIVEIRA et al., 2003) e 83,72% em estômagos (OLIVEIRA et
al., 2010). Também foi encontrado 3% de amostras de leite contaminado por
Arcobacter.spp. (PIANTA et al., 2007) (Tabela 1).
TABELA 1. Resumo do percentual de positividade para Arcobacter spp. em diversas
espécies animais por diferentes grupos de pesquisa
Autores

Espécie envolvida

Origem da amostra
Frango

Suíno

Bovino

Ovino

OLIVEIRA et al., 2001

Carcaça

46,2%

-

-

-

OLIVEIRA et al., 2003

Músculo peitoral

-

30,8%

-

-

KABEYA et al., 2004

Carcaça

27%

7%

2,2%

-

RIVAS et al., 2004

Carcaça

73%

29%

22%

15%

PIANTA et al., 2007

Leite

-

-

3%

-

HO et al., 2008a

Carcaça

77,1%

-

-

-

COLLADO et al., 2009b

Carcaça

64,3%

53%

31,3%

-

PENTIMALLI et al.,
2009

Carcaça

50%

-

-

-
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ERTAS & DOGRUER,
2009

Carcaça

-

-

40%

39%

DE SMET et al., 2010

Carcaça

-

-

37,4%

-

OLIVEIRA et al., 2010

Estômago

-

83,7%

-

-

AMARE et al., 2011

Carcaça

39%

-

-

-

PATYAL et al., 2011

Carcaça

12%

16%

-

-

DUFFY & FEGAN, 2012

Carcaça

-

-

83,3%

-

SHAH et al., 2012

Leite

-

-

5,8%

-

SHAH et al., 2012

Carcaça

-

-

30,2%

-

HOUF et al., (2002b) realizaram um estudo em seis matadouros e foi
encontrada grande contaminação por Arcobacter spp. na pele do pescoço de
frangos antes da evisceração. Isto demonstrou que a contaminação das carnes pode
não estar relacionada diretamente com contaminação fecal por rompimento de
vísceras, tendo sido considerada a hipótese de que a fonte de contaminação poderia
ser os equipamentos utilizados no abate. HOUF et al., (2002a) investigaram também
a origem da contaminação das carcaças e observaram alta prevalência da bactéria
nos equipamentos, porém, pelas análises do DNA bacteriano, não foi estabelecida
relação entre as cepas presentes nos frangos e aquelas presentes nos
equipamentos.
TÉCNICAS DE DETECÇÃO
Como ainda não existe metodologia de referência padronizada, diversos
métodos são utilizados para o isolamento de Arcobacter spp. (HARRAB et al., 1998;
VAN DRIESSCHE et al., 2003; COLLADO & FIGUERAS, 2011b; MERGA et al.,
2011). A técnica de PCR é utilizada tanto para a detecção do microrganismo em
amostras clínicas, quanto para identificação de cepas isoladas (EIFERT et al., 2003;
PENTIMALLI et al., 2009; MERGA et al., 2011).
A maioria dos métodos de isolamento é composta por incubação inicial em
meios de enriquecimento, para posterior plaqueamento em meios seletivos
adicionados de antimicrobianos. Colônias com crescimento característico são
selecionadas para observação em microscópio ótico após coloração pela técnica de
Gram ou em microscópio de contraste de fase, para observação de motilidade
peculiar. Cepas identificadas como pertencentes à família Campylobacteriaceae são
repicadas em placas de menor seletividade para realização dos testes bioquímicos
(HARRAB et al., 1998; VAN DRIESSCHE et al., 2003; MERGA et al., 2011).
Ao comparar cinco diferentes metodologias de isolamento, MERGA et al.,
(2011) obtiveram como a melhor combinação o uso de Caldo Arcobacter (Oxoid,
Basingstoke, Reino Unido) adicionado de 5-fluorouracil (100mg/mL), amphotericina
B (10mg/mL), cefoperazona (16mg/mL), novobiocina (32mg/mL) e trimetoprim
(64mg/mL) e Ágar carvão cefoperazona desoxycolato modificado (Lab M, Bury,
Reino Unido) adicionado de cefoperazona (8mg/L), amphotericina B (10mg/L) e
teicoplanina (4mg/L) para enriquecimento e plaqueamento seletivo.
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Para aumentar a recuperação e identificação de Arcobacter spp. um protocolo
padrão de isolamento e identificação deveria ser estabelecido, revelando assim o
real papel e prevalência destes microrganismos na doença em humanos (COLLADO
& FIGUERAS, 2011b).
TRATAMENTO
Na maioria dos casos a enterite clínica por Arcobacter spp. é auto limitante, a
exemplo do que acontece com Campylobacter spp., entretanto, sintomas mais
severos ou prolongados podem justificar o uso de antimicrobianos (DEBRUYNE et
al., 2008). Cepas isoladas de carcaças de frangos de A. butzleri e A. cryaerophilus
foram susceptíveis aos mesmos grupos considerados de escolha no tratamento de
infecções por Campylobacter spp., como eritromicina, ciprofloxacina, tetraciclina e
gentamicina. Também foi observado um grande número de cepas de A. butzleri
resistentes a antimicrobianos como clindamicina, azitromicina e ácido nalidixílico,
antibióticos aos quais as cepas isoladas de Campylobacter spp. a partir das mesmas
amostras foram sensíveis (SON et al., 2007). Após o sequenciamento genético de A.
butzleri, foi possível identificar resistência ao cloranfenicol, β-lactamicos e 5fluorouracil (MILLER et al., 2007).
PREVENÇÃO E CONTROLE
As medidas de prevenção e controle estão relacionadas com os cuidados que
se deve tomar nas diferentes vias de transmissão do agente. O tratamento da água
consiste em importante medida de prevenção, uma vez que o agente já foi isolado
de diversas fontes de água (DIERGAARDT et al., 2004; LEHNER et al., 2005),
sendo uma potencial via de transmissão. Cuidados com a higiene também são
fundamentais nas criações animais, durante o abate e até mesmo durante a
manipulação dos alimentos para seu preparo, uma vez que Arcobacter spp. é
frequentemente isolado de animais e equipamentos (LOGAN et al., 1982;
VANDAMME et al., 1992b; HOUF et al., 2002a; VAN DRIESSCHE et al., 2003; HO
et al., 2006a; ATABAY et al., 2006, 2008).
Por ser um agente ainda pouco estudado, medidas específicas de prevenção
contra Arcobacter spp. ainda são limitadas. Não existem vacinas comerciais
disponíveis no mercado e a única descrição relativa ao tema foi com a utilização de
uma vacina autógena em caso de problemas reprodutivos em suínos que obteve
eficácia para proteção limitada (ERICKSON, 1992 citado por HOUF, 20061).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos relativos a Arcobacter spp. sugerem que estes microrganismos
podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento de doenças em
homens e animais. A bactéria tem sido isolada em grande diversidade de ambientes,
sendo particularmente importantes para a saúde pública, os achados em produtos
de origem animal, pois podem significar risco no consumo destes produtos.
1

HOUF, K. Arcobacter, an ignored foodborne pathogen – a review. Mitt Lebensm Hyg: v. 97, p. 10-21, 2006.
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No entanto, devido à grande variedade de metodologias de isolamento e
detecção molecular destas bactérias, a interpretação e a comparação entre os
resultados dos trabalhos é limitada. Estudos mais sistemáticos devem ser realizados
para comparação entre os métodos de diagnóstico, com subsequente padronização
dos testes, visando um estudo de prevalência mais eficiente. Esse estudo se torna
premente, visto que Arcobacter butzleri já é considerada pela ICMSF como um sério
risco à saúde humana.
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