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Infecções do trato gastrointestinal 

A maioria dessas doenças resulta da ingestão de alimento ou água contaminados com 
microrganismos patogênicos ou suas toxinas.  

 
      Transmissão: Fecal-oral 
 
  Infecções: ingestão de bactérias que se multiplicam e colonizam o intestino, 

causando danos ao hospedeiro. Ex: Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica e 
Salmonella sp. 

 
 Intoxicações: ingestão de toxinas pré-formadas produzidas por bactérias no 

alimento. Ex: Staphylococcus aureus 
 
 Toxinfecção alimentar: consumo de alimentos/água contaminados por bactérias 

e/ou suas toxinas; bactéria coloniza o intestino e começa a produzir toxinas. 
 



Fezes de seres humanos ou animais contendo 
microrganismos patogênicos ou suas toxinas 

Alimentos Água Pessoas 

Ingestão de microrganismos e/ou toxinas 

Intestino 

Crescimento microbiano e produção de 
toxinas; infecção restrita ao TGI 

Invasão pelos microrganismos 
ou absorção de toxinas 

Diarreia Disseminação 

Sintomas de infecção sistêmica: Febre, etc 

Excreção de patógenos nas fezes 



Conceitos usados para descrever infecções do TGI 

 
  Gastroenterite: síndrome caracterizada por sintomas no estômago e intestino. Há 

perda de apetite, náuseas, vômitos, diarreia de leve a intensa, cólica e desconforto 
abdominal.  

 
 Enterocolite: inflamação da mucosa do intestino delgado e grosso.  

 
 Diarreia: liberação de fezes anormais. Presença de evacuações frequentes e/ou 

líquidas, envolvendo perda aumentada de eletrólitos e fluidos. 
 

 Disenteria: distúrbio inflamatório do TGI. Presença de sangue e leucócitos nas 
fezes, acompanhada de dor, febre e cólicas abdominais. 



Diagnóstico 

 
 Cultura de fezes (coprocultura): frasco limpo, transporte rápido até o laboratório 

(caso contrário, utilizar meio de transporte  Cary-Blair), uso de meios seletivos e 
diferenciais. 

 
 Algumas informações podem ajudar a nortear a identificação da bactéria e a 

escolha do meio de cultura específico: 
 

• Histórico de viagens e alimentos ingeridos recentemente; 
• Exame macroscópico e microscópico das fezes: sangue, pus, leucócitos? 

 
 Pesquisa de toxinas, sorotipagem (identificação de sorogrupo – teste de 

aglutinação) e amplificação de ácidos nucléicos (PCR). 



Tratamento 

 
 Reidratação: reposição de água, eletrólitos e glicose (oral ou endovenosa) 
 
 Dieta: evitar alimentos que aumentem a motilidade intestinal 
 
 Tratamento sintomático: drogas antimotilidade (loperamida); febre (antitérmico) 

 
 Probióticos: restauram microbiota fisiológica do TGI, melhora barreira funcional da 

mucosa e modulam resposta imune 
 

 Antibióticos: imunodeprimidos, idosos, hospitalizados, pacientes com próteses e 
dispositivos vasculares, diarreia do viajante, diarreia há mais de 24 h com sinais 
inflamatórios nas fezes , dor abdominal, desidratação, febre. 

 



Infecções do trato gastrointestinal 



Microrganismo Alimentos Associados 

Escherichia coli 
Carne, leite não pasteurizado, frutas e 
sucos, vegetais, alface 

Espécies de Salmonella Aves, produtos lácteos não pasteurizados 

Espécies de Shigella Ovos, Alface 

Espécies de Campylobacter Aves, produtos lácteos não pasteurizados 

Espécies de Vibrio Marisco 

Yersinia enterocolitica 
Produtos lácteos não pasteurizados, carne 
de porco 

Listeria monocytogenes 
Produtos lácteos não pasteurizados, salada 
de repolho, aves, cortes de carnes frias 

Staphylococcus aureus 
Presunto, aves, pratos à base de ovos, 
bolos 

Clostridium botulinum Legumes, frutas, peixes, mel 

Clostridium perfringens Carne bovina, aves, carne de porco, molho 

Bacillus cereus Arroz frito, carnes, legumes 

 Transmissão pela água: 
 
• Escherichia coli 
• Espécies de Salmonella 
• Espécies de Shigella 
• Espécies de Campylobacter 
• Espécies de Vibrio 
• Yersinia enterocolitica 



Principais grupos bacterianos envolvidos em infecções do TGI 

 
 Escherichia coli (linhagens patogênicas) 
 Salmonella sp. 
 Shigella dysenteriae 
 Yersinia enterocolitica 
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus 
 Campylobacter spp. 
 Helicobacter pylori 

Bactérias Gram- 
 

 Clostridium botulinum 
 Clostridium difficile 
 Clostridium perfrigens 
 Bacillus cereus 

 
 

Bactérias Gram+ formadoras de 
endósporos 

 
  Staphylococcus aureus 
 Listeria monocytogenes 
 

Bactérias Gram+ não formadoras de 
endósporos 



Escherichia coli 

 
 Bacilo Gram negativo não esporulado – Enterobacteriaceae 
 Anaeróbio facultativo 
 Habitat: TGI de homens e animais 
 Água e alimentos: indicador de contaminação fecal – más condições higiênicas 
 Síndromes: gastroenterites, disenteria, septicemia, pneumonias, ITU, meningite 
 Algumas linhagens possuem fatores de virulência específicos: adesinas e exotoxinas 
 Linhagens patogênicas: 

• E. coli enterotoxigênica (ETEC) 
• E. coli enteropatogênica (EPEC) 
• E. coli enteroagregativa (EAEC) 
• E. coli produtora de toxina Shiga (STEC) 
• E. coli enteroinvasiva (EIEC) 

 



E. coli enterotoxigênica (ETEC) 

 Países em desenvolvimento: 840 milhões de 
casos/ano – principalmente crianças; 

 Diarreia dos viajantes;  
 Diarreia aquosa similar a da cólera, vômito, cólicas, 

náuseas e febre baixa; 
 Alimentos ou água contaminada (108  a 1010  

células) – inóculo alto; 
 Fímbrias se aderem específicamente ao epitélio do 

intestino delgado; 
 Toxinas ST (termoestáveis) e LT (termolábeis); 
 Estimulam o sistema adenilato ciclase intestinal, 

induzindo ao aumento de AMPc, o que leva a 
perda de fluidos e eletrólitos. 

 



E. coli enteropatogênica (EPEC) 

 Alimentos e água contaminados; 
 Surtos esporádicos nos países em desenvolvimento e raros nos 

países desenvolvidos: crianças de 0 a 5 anos; 
 Má absorção, diarreia aquosa, fezes sem sangue, vômito e febre; 
 Possuem plasmídeos com genes que codificam um fator de 

aderência (EAF); 
 A bactéria se adere ao epitélio do intestino delgado e destrói as 

microvilosidades (histopatologia attachment/effacement [A/E]); 
 Agregação inicial: pili formadores de feixe (PFF) – microcolônias; 
 Ilha cromossômica de patogenicidade: local de destruição de 

enterócitos (LEE) – fixação e destruição da superfície da célula do 
hospedeiro; 

 Polimerização da actina: perda da integridade da superfície e 
morte celular. 
 



E. coli enteroagregativa (EAEC) 

 Diarreia persistente (+ de 14 d): crianças (diarreia 
crônica e atraso do crescimento) e HIV+ – países em 
desenvolvimento e desenvolvidos; 

 Autoaglutinação – «tijolos empilhados»; 
 Biofilme sobre as células epiteliais do ID e cólon, em 

alguns casos;  
 Genes que codificam adesinas, toxinas e outras 

proteínas de virulência são variáveis; 
 Liberação de citocinas, recrutamento de neutrófilos 

– diarreia inflamatória; 
 Diarreia aquosa, vômito, desidratação e febre baixa. 



E. coli produtora de toxina Shiga (STEC) 

 Alimentos contaminados e transmissão cruzada entre 
pessoas (<100 bactérias); 

 Países em desenvolvimento e desenvolvidos: maior 
frequência em meses quentes e em crianças; 

 A bactéria se adere ao epitélio do intestino grosso e destrói 
as microvilosidades (histopatologia attachment/effacement 
[A/E]); 

 Toxina Shiga 1 (Stx1) ou 2 (Stx2): inibem a síntese protéica  e 
aumentam a expressão de citocinas inflamatórias;  

 Diarreia branda, diarreia aquosa inicial seguida de colite 
hemorrágica, cólicas abdominais , pouca ou nenhuma febre, 
Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU) – Stx2 destrói células 
epiteliais do glomérulo; 

 E. coli enterohemorrágica (EHEC):  sorotipo O157:H7 



E. coli enteroinvasiva (EIEC) 

 Alimentos e água contaminados; 
 Raras nos países em desenvolvimento – acomete 

crianças e adultos;  
 A bactéria se adere, invade, destrói as células 

epiteliais do cólon e se espalha lateralmente; 
 Diarreia aquosa, disenteria (sangue e leucócitos nas 

fezes), febre, dores abdominais, ulceração do cólon. 
 
 



Prevenção 

 Manutenção de boas condições higiênicas: reduzir risco de 
contaminação dos alimentos; 
 

 Manipulação adequada dos alimentos e purificação da água; 
 

 Alimentos bem cozidos, principalmente carnes; 
 

 Irradiação da carne moída – EUA. 



Salmonella 

 
 Bacilo Gram negativo não esporulado – Enterobacteriaceae 
 Anaeróbio facultativo 
 Reservatório animal: aves, gado, répteis, roedores, pássaros, animais domésticos e 

humanos 
 Água e alimentos contaminados, transmissão fecal-oral: principalmente crianças e 

idosos 
 Colonização assintomática, gastroenterite (salmonelose), febre entérica (febre 

paratifóide), febre tifóide, septicemia 
 Salmonella enterica – 2500 sorotipos 

• Salmonella Typhi 
• Salmonella Paratyphi 
• Salmonella Typhimurium 
• Salmonella Enteritidis 

 

27 milhões de infecções e 200 mil mortes/ano 



Salmonella 

 Adere à mucosa do ID, invade células M e 
enterócitos; 

 Permanecem em um vacúolo endocítico e se 
multiplicam; 

 Podem ser liberadas na corrente sanguínea ou 
linfática; 

 Ilhas de patogenicidade I e II: codificam proteínas 
de invasão, genes que permitem que a bactéria 
escape da resposta imune, sistema de secreção 
tipo III; 

 Resposta inflamatória: liberação de 
prostaglandinas, estimula produção de AMPc, 
ativa secreção de fluidos. 



1. Colonização assintomática (Salmonella Typhy e Paratyphi): 
vesícula biliar é o principal reservatório. Pode ocorrer por mais de 
1 ano em 1 a 5% dos pacientes. 
 

2. Salmoneloses (Salmonella Typhimurium e Enteritidis): náuseas, 
vômitos, diarreia sem sangue, cólicas abdominais, mialgia, dor de 
cabeça. Os sintomas podem persistir por 2 a 7 dias até resolução 
espontânea. 

3. Febre tifóide(Salmonella Typhy): bacteremia, colonização vesícula biliar e reinfecção do 
intestino. Febre alta, diarreia, dor de cabeça , mal-estar, anorexia, vômito. Sintomas: 1-8 
semanas. 

4. Febre entérica(Salmonella Paratyphy):semelhante à tifóide, 
mas com sintomas mais brandos. Sintomas: máx. 3 semanas. 
 

5. Septicemia (Salmonella Typhy e Paratyphi) : Alto risco em 
crianças, idosos e imunodeprimidos (HIV, doença falciforme, 
etc). 



Prevenção 

 Tratamento térmico adequado dos 
alimentos;  
 

 Não consumir ovos crus ou mal cozidos; 
 

 Evitar contaminação cruzada (tábuas de 
carne, p.ex.); 
 

 Controle dos portadores assintomáticos; 
 

 Febre tifoide e entérica – antimicrobianos. 



Shigella 

 
 Bacilo Gram negativo não esporulado – Enterobacteriaceae 
 Anaeróbio facultativo 
 Habitat natural: TGI de homens e primatas 
 Água e alimentos contaminados, transmissão fecal-oral (10-200 células): 

essencialmente crianças 
 Shigelose ou disenteria bacilar: Diarreia (geralmente autolimitada), febre, cólicas 

abdominais, tenesmo, fezes com sangue e pus (invasão da mucosa do cólon) 
 4 espécies patogênicas: 

• Shigella dysenteriae 
• Shigella flexneri 
• Shigella boyduu 
• Shigella sonnei 

 



Shigella 

 
 Aderência e invasão às células M na placa de Peyer; 
 Sistema de secreção tipo III: IpaA, IpaB, IpaC e IpaD 

–endocitose da bactéria  na célula; 
 Lise do vacúolo fagocítico e multiplicação no 

citoplasma; 
 Rearranjo dos filamentos de actina – passagem de 

uma célula para outra; 
 Sobrevive à fagocitose: induz apoptose; 
 Exotoxina: Toxina Shiga – inibe a síntese protéica 

nas células epiteliais do intestino, mas também 
pode causar danos às células do endotélio 
glomerular (SHU). 

 



Prevenção 

 Boas práticas de higiene pessoal; 
 

 Destino adequado de lixo e dejetos; 
 

 Locais comuns de uso coletivo que podem apresentar 
riscos, tais como colégios, creches, hospitais, 
penitenciárias: melhoria das condições sanitárias; 
 

 Antibioticoterapia recomendada para reduzir o risco de 
disseminação secundária (outras pessoas). 



Yersinia enterocolitica 

 
 Bacilo Gram negativo não esporulado – Enterobacteriaceae 
 Anaeróbio facultativo 
 Zoonose: porcos, roedores, animais domésticos e coelhos – humanos são 

hospedeiros acidentais 
 Regiões frias : Europa e América do Norte 
 Água e alimentos contaminados 
 Resistem à morte por fagocitose e produzem citotoxicidade  por causar desarranjo 

nos filamentos de actina 
 Gastroenterite: diarreia intensa, febre, cólicas abdominais, dor de cabeça – em 

crianças pode se apresentar como nódulos linfáticos mesentéricos aumentados, 
assemelhando-se a apendicite aguda. Sintomas: 1-2 semanas ou crônica (meses) 

 Prevenção: preparação adequada de produtos alimentares 
 



Vibrio 

 
 Bacilo Gram negativo curvos e móveis (flagelo polar) 
 Anaeróbio facultativo 
 Habitat natural: ambientes marinhos e de estuários (halófilos) 
 Vibrio cholerae 

• Sorogrupos O1 e O139: epidemias associadas à catástrofes (enchentes, 
terremotos) – 3-5 milhões de casos e 120 mil mortes/ano 

• Transmissão: água recém-contaminada e frutos do mar – camarão, ostra 
(reservatórios) - > 108 células  - sensíveis ao pH estomacal 
 

 Vibrio parahaemolyticus 
• Estados Unidos, Japão e Sudeste Asiático 
• Transmissão: ingestão de frutos do mar mal cozidos e contato 
 com água contaminada 

 



Vibrio cholerae 

 Aderência e proliferação  nas células do ID; 
 Toxina colérica: hipersecreção de eletrólitos e 

água; 
 Pilus corregulado com a toxina (TCP) e 

produção de proteínas quimiotáticas - adesão;  
 Diarreia autolimitada ou diarreia aquosa do 

tipo «água de arroz», vômitos, dores 
abdominais, câimbras – desidratação (falha 
renal e cardíaca). 



Vibrio parahaemolyticus 

 Adesinas: adesão às células do intestino; 
 Sistema de secreção tipo III: sobrevivência da bactéria e expressão dos 

fatores de virulência; 
 Hemolisina direta termoestável (TDH – Hemolisina de Kanagawa)- 

enterotoxina que aumenta o Ca2+ intracelular e induz secreção de Cl-;  
 Diarreia autolimitada ou diarreia aquosa aguda, vômitos, dores 

abdominais, dor de cabeça e febre baixa. Sintomas:  +/- 72 horas. 



Prevenção 

 Boas práticas de higiene pessoal; 
 

 Saneamento básico adequado; 
 

 Cocção e armazenamento (refrigeração, congelamento) 
adequado de alimentos marinhos. 



Campylobacter 

 
 Bacilo Gram negativo curvado em espiral 
 Condições de crescimento: microaerofilia e 42ºC 
 Distribuição mundial com infecções entéricas 

observadas o ano todo 
 Zoonose: aves, bovinos e ovinos – humanos são 

hospedeiros acidentais 
 Transmissão: água e alimentos contaminados, 

leite não pasteurizado (alta dose infecciosa – 
sensíveis à acidez estomacal) 

 C.jejuni, C. coli, C. fetus e C. upsaliensis 
 



Campylobacter 

 Adesinas, enzimas citotóxicas e enterotoxinas: lesão histológicas nas células do 
jejuno, íleo e cólon; 

 Infectam células imunes que liberam citocinas inflamatórias – altera a 
permeabilidade do TGI – perda de fluidos; 

 Enterite aguda: diarreia (normalmente autolimitada, pode haver presença de 
sangue), febre, colite severa (assemelhando-se a apendicite aguda). Síndrome de 
Guillain-Barré e artrite reativa são complicações extraintestinais que podem 
acontecer; 

 Prevenção: preparação adequada de alimentos (principalmente aves), prevenir 
contaminação da água potável, evitar ingestão de produtos lácteos não 
pasteurizados. 



Helicobacter pylori 

 
 Bacilo Gram negativo curvado em espiral, móvel e 

produtor de urease (sobreviência na acidez gástrica) 
 Condições de crescimento: microaerofilia  
 Distribuição mundial: países em desenvolvimento (70-90% 

da população é colonizada) e pessoas com baixo nível 
socioeconômico  

 Transmissão: fecal-oral (em geral na infância, membros da 
mesma família) 

 Reservatório: humanos, primatas, porcos 
 Gastrite, úlcera péptica (85% das úlceras gástricas e 90% 

das duodenais), adenocarcinoma gástrico e linfoma de 
células B do tecido linfóide associado à mucosa gástrica 
(MALT) 

 



Helicobacter pylori 

 
 Bactéria se acopla às células secretoras de muco da 

mucosa gástrica; 
 Urease: produz amônia (neutraliza acidez estomacal e 

induz resposta inflamatória); 
 Lesão tecidual localizada: mucinase, fosfolipase, 

citotoxina A vacuolizante (VacA) – produz vacúolos 
que danificam as células epiteliais; 

 Tratamento: terapia combinada – inibidor de bomba 
de prótons (omeprazol) + macrolídeo (claritromicina) 
+ betalactâmico (amoxicilina); 

 Prevenção: não existe vacina ou outras medidas 
preventivas específicas. 

 



Clostridium 

 
 Bacilo Gram positivo formador de endósporo; 
 Ubíquos no solo, água, esgoto; 
 A maioria são saprófitas inofensivos – microbiota normal do TGI de humanos e 

animais; 
 Capacidade de causar doenças: resistência em condições ambientais adversas 

(esporos), crescimento rápido em ambiente nutricionalmente rico e sem O2, 
produção de toxinas histolíticas, neurotoxinas e enterotoxinas; 

 Patógenos relacionados à infecções no TGI: 
• C. difficile: diarreia associada a antibióticos, colite pseudomembranosa; 
• C. perfringens: infecções de tecidos moles, intoxicação alimentar, 

enterite necrotizante, septicemia; 
• C. botulinum: botulismo. 



Clostridium difficile 

 
 Faz parte da microbiota intestinal normal de um nº pequeno de pessoas saudáveis 

e pacientes hospitalizados; 
 Antibioticoterapia: altera microbiota normal – permite crescimento desses 

microrganismos relativamente resistentes ou torna a infecção exógena mais 
suscetível; 

 Diarreia autolimitada (relativamente benigna)ou colite pseudomembranosa grave 
e potencialmente letal; 

 Interrupção do antibiótico implicado  - tratamento específico com metronidazol ou 
vancomicina para os casos graves (recaídas são comuns – 

 esporos), transplante fecal. 



 Proteínas de superfície: adesão da bactéria ao epitélio intestinal e produção 
localizada de toxinas: 

 
• Enterotoxina (toxina A): estimula infiltração de neutrófilos no íleo com 

liberação de citocinas; efeito citopático –rompimento junção célula-célula, 
aumento da permeabilidade da parede intestinal (diarreia); 

• Citotoxina (toxina B): despolimerização de actina com destruição do 
esqueleto celular. 

Clostridium difficile 

 Difícil prevenção: os quartos de 
hospitais devem ser rigorosamente 
limpos após alta de um paciente 
infectado. 



Clostridium perfringens 

 
 Esporos são raramente observados: in vivo ou após cultivo in vitro (beta-hemolíticos); 
 5 tipos: A-E (de acordo com a produção de uma ou mais toxinas); 
 Tipo A: TGI de humanos e outros animais, solo e água contaminados com fezes; 
 Toxinas produzidas: 

• Alfa: lecitinase –lisa eritrócitos, plaquetas, leucócitos e células epiteliais e provoca 
hemólise massiva, aumento da permeabilidade vascular, hemorragia, destruição 
tecidual, tox. hepática e disfunção miocárdica (A-E); 

• Beta: estase intestinal e perda de mucosa com formação de lesões necróticas; 
• Épsilon: pró-toxina ativada pela tripsina – aumenta permeabilidade vascular do TGI; 
• Iota: atividade necrótica e aumenta permeabilidade vascular (E); 
• Enterotoxinas: atividade aumentada quando exposta à tripsina – liga-se às 

microvilosidades do ID e altera a permeabilidade  (perda de fluídos e íons), atua 
como superantígeno (A). 
 



Clostridium perfringens 
 
 Intoxicação alimentar: 
• Transmissão: ingestão de carne contaminada com tipo A produtor de 

enterotoxinas (108 – 109 células); 
• Curto período de incubação (8-12 horas), duração de 24 horas; 
• Diarreia aquosa, cólicas, febre, náusea, vômitos; 
• Prevenção: refrigeração rápida dos alimentos preparados  ou 

reaquecimento do alimento à 74ºC (enterotoxinas termolábeis). 
 

 Enterite necrotizante: 
• Transmissão: consumo de carne de porco mal-cozida e batata-doce 

contaminados com tipo C produtor de toxina beta; 
• Rara, mas com alta taxa de mortalidade (50%); 
• Processo necrosante agudo no jejuno: dor abdominal, vômito, diarreia 

sanguinolenta e ulceração do ID; 
• Prevenção: cocção adequada da carne de porco. 

 
 



Clostridium botulinum 

 
 Botulismo – neurotoxinas : A, B, C, D, E, F, G 

(extremamente tóxicas); 
 Amplamente distribuídos no mundo todo: solo e água 

(endósporos altamente resistentes); 
 Botulismo alimentar (clássico), infantil, em feridas 

infectadas, por inalação (bioterrorismo); 
 

 Toxina A-B: cadeia B se liga na superfície dos neurônios 
motores, permanecendo na junção neuromuscular, cadeia 
A é liberada, inativando as proteínas que regulam a 
liberação da acetilcolina – bloqueio da neurotransmissão 
nas sinapses colinérgicas periféricas (paralisia flácida). 



Clostridium botulinum 

 
 Botulismo alimentar: 
• Endósporos contaminam o alimento e sobrevivem e germinam no ambiente anaeróbio, 

produzindo a neurotoxina; 
• Alimentos enlatados e embalados a vácuo sem esterilização comercial – ingestão da 

toxina pré-formada; 
• Diarreia, náusea, vômitos, visão turva, boca seca, constipação, dor abdominal, 

fraqueza, paralisia flácida, morte (paralisia respiratória). 
 

 Botulismo infantil: 
• Crianças com menos de 1 ano; 
• Consumo de alimentos (mel, leite em pó) e ingestão de solo e poeira contaminados 

com esporos (C. botulinum no TGI produz a toxina); 
• Constipação, choro fraco, atraso no crescimento, paralisia flácida, interrupção da 

respiração , morte (rara). 
 
 



Prevenção e Tratamento 

 Esterilização de alimentos enlatados e embalados à vácuo 
(inativação do endósporo); 
 

 Aquecimento dos alimentos a 80ºC por 10-30 min 
(destruição da toxina); 
 

 Evitar consumo de mel por crianças menores de 2 anos; 
 

 Soroterapia (antitoxina botulínica trivalente), 
metronidazol ou penicilina, suporte ventilatório. 



Bacillus cereus 

 
 Bacilo Gram positivo formador de endósporo; 
 Ubíquos, presentes virtualmente em todos os ambientes; 
 Gastroenterite de evolução curta e autolimitada: náuseas, 

cólicas abdominais, diarreia (enterotoxina termolábil), 
vômitos (enterotoxina termoestável); 

 Forma emética: consumo de arroz contaminado com 
esporos resistentes ao calor, produção de enterotoxina 
termoestável; 

 Forma diarreica: consumo de carnes, vegetais e molhos 
contaminados com a bactéria, que se multiplica no TGI e 
libera enterotoxina termolábil; 

 Prevenção: alimentos devem ser consumidos 
imediatamente após o preparo ou refrigerados. 



Staphylococcus aureus 

 
 Cocos Gram positivos dispostos em aglomerados, não formadores de 

endósporo; 
 Microbiota normal da pele e superfícies mucosas dos seres humanos; 
 Doença de origem alimentar de maior prevalência no Brasil; 
 Contaminação do alimento (carne processada, bolos, sorvete) por um portador 

humano; 
 Intoxicação alimentar: ingestão da enterotoxina estafilocócica termoestável (A-

X) pré-formada 
• A: mais frequente; 
• B: enterocolite pseudomembranosa estafilocócica; 
• C e D: produtos lácteos contaminados. 



 Superantígeno: ativação e proliferação de LT, intensa liberação de citocinas 
– aumento do peristaltismo intestinal e perda de fluidos; 

 Náusea, diarreia, dores abdominais, sudorese, vômitos, dor de cabeça, 
desidratação (início súbito e curta duração); 

 Tratamento: reposição de líquidos. 
 

Staphylococcus aureus 

 Prevenção: refrigeração dos  alimentos após preparo 
(crescimento reduzido em baixas Tº), boas práticas de 
higiene e de manipulação dos alimentos, controle dos 
portadores assintomáticos. 



Listeria monocytogenes 

 
 Cocobacilo Gram positivo, frequentemente dispostos aos pares, não formador 

de endósporo; 
 Beta-hemólise fraca, mobilidade “em cambalhota” característica, cresce em 

ampla faixa de Tº (1-45ºC) e em alta concentração de sal; 
 Amplamente distribuída na natureza: solo, água, vegetação, animais e 

humanos; 
 Gastroenterite aguda e autolimitada: idosos, recém-nascidos, gestantes e 

imunodeprimidos; 
 Transmissão: consumo de alimentos contaminados – carne processada mal  

cozida, leite ou queijos não pasteurizados, vegetais crus mal lavados. 



Listeria monocytogenes 

 Aderência aos enterócitos e células M, 
penetração no citoplasma da célula, lise do 
fagolisossoma, replicação intracelular, 
migração para a célula adjacente;  

 
 Diarreia aquosa, febre, náuseas, dor de 

cabeça, mialgia e artralgia. 
 

 Prevenção: população de risco deve evitar 
consumo de carne mal cozida, produtos 
lácteos não pasteurizados e vegetais crus. 
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