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Bactérias associadas às infecções 
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Pele 

Tecido  

subctâneo 

Fascia e 

músculo 

Órgão/espaço 

Estrutura e funções da pele 
Estrutura e funções da pele 

Pele 
 
Maior órgão do corpo humano; cobrindo quase  

2m² e compondo quase um sexto do peso 
corporal 
 
Envolve o corpo determinando seu limite com o 

meio externo; 
 
Funções : regulação térmica, defesa inata, 

controle do fluxo sanguíneo, e funções 
sensoriais (calor, frio, pressão, dor e tato); 
 
É formada por três camadas: epiderme, derme 

e hipoderme. 



Estrutura e funções da da pele 

Proteção da pele íntegra 

Umidade limitada 

pH ácido 

Temperatura < T ótima para patógenos 

Salinidade – suor 

Excreções – ácidos graxos, sebo e  ureia 

Microbiota residente 

 Logo abaixo da pele: Fáscia Muscular e Músculo 

• Epiderme: parte mais fina e externa (0,1 mm); céls 
epiteliais 

• Stratum corneum: camada mais ext da epiderme; céls 
epiteliais mortas + queratina 
 

• Derme: parte mais espessa e interna; tecido conectivo 

Estrutura e funções da pele 

Tecidos moles  
 
 Interligam, apoiam ou protegem outras 

estruturas e órgãos do corpo humano 
como músculos, tendões, gordura, vasos 
sanguíneos e nervos. 
 
 Infecções dos tecidos moles são as que 

afetam as estruturas entre a pele e o osso. 



• Inóspita para a maioria dos microrganismos, porém alguns conseguem se 

estabelecer; 

• Microrganismos resistentes ao ressecamento e ↑ [  ] de sal; 

• Sebo →  ácidos graxos → inibição do crescimento de outros microrganismos; 

• Bactérias Gram-positivas: Staphylococcus e Micrococcus  

• Folículo piloso: bacilos Gram-positivos anaeróbios – Propionibacterium acnes  

           - ácido propiônico: pH baixo da pele (entre 3 e 5) 

• Áreas de maior umidade (axilas, região entre as pernas): > população de 

microrganismos 

Microbiota normal da pele 



• Cavidades do corpo (TGI, TGU, TR, etc) 

• Epitélio - céls epiteliais cilíndricas fortemente unidas conectadas a uma 

membrana basal; 

• Lâmina própria – tecido conjuntivo 

• Secreção de muco 

• Podem possuir cílios 

• Acidez 

• Mucosa ocular: lisozima 

Membranas mucosas 



INFECÇÕES DE PELE E TECIDOS MOLE 

Classificação 

• Agudas (duram poucos dias) x Crônicas (duram meses ou anos) 

• Monomicrobianas x Polimicrobianas 

 
Tipos 

• Abscessos – infecção e inflamação dos folículos pilosos 

• Infecções disseminadas – Erisipela, celulite 

• Infecções necrosantes 

Infecções de pele e tecidos moles 



 

 Associadas à invasão direta e proliferação dos microrganismos, que leva à destruição tecidual e 
com possibilidade de produção de toxinas 

 
 Superficiais Circunscritas Abscesso 

    ou focais Foliculite 
     Furúnculo 
     Carbúnculo  
     Impetigo 
    
   Difusas ou  Celulite 
   disseminadas Erisipela 
 

 Profundas Fasciite necortizante 
   Miosite necrotizante 
 

 Outras  Úlceras de pressão 

   Úlceras de estase venosa 
   Pé diabético 

Infecções de pele e tecidos moles 



Patógenos (bactérias, fungos, vírus) têm acesso por diferentes vias:   

 

 Microtraumatismo ou  Macrotraumatismo 

 

Perda da integridade da pele: queimaduras, processos cirúrgicos, 

implantes,  mordeduras, picadas de insetos, traumas OU mecanismos 

endógenos:  processo de pressão (escara). 

 Via Hematogênica: disseminação de toxinas ou de microrganismos 

 

 

PORTAS DE ENTRADA Portas de entrada 



Principais patógenos: 
  

 Aeróbios  - Cocos Gram +  Staphylococcus  

      Streptococcus pyogenes 

    

   - Bastonetes Gram + Bacillus anthracis  
    

   - Bastonetes Gram - Pseudomonas aeruginosa 

      Haemophilus influenzae 

      Enterobactérias 
  
 

 Anaeróbios - Cocos Gram +  Peptoestreptococcus 
    

   - Bastonetes Gram + Clostridium perfringens 

      Propionibacterium acnes 

      Actinomyces 

   - Bastonetes Gram - Bacteroides fragilis 

      Fusobacterium necrophorum 

      Porphyromonas sp.  

      Prevotella sp. 

Infecções de pele e tecidos moles 



Principais patógenos: 
  

 Aeróbios  - Cocos Gram +  Staphylococcus  

      Streptococcus pyogenes 

    

   - Bastonetes Gram + Bacillus anthracis  
    

   - Bastonetes Gram - Pseudomonas aeruginosa 

      Haemophilus influenzae 

      Enterobactérias 
  
 

 Anaeróbios - Cocos Gram +  Peptoestreptococcus 
    

   - Bastonetes Gram + Clostridium perfringens 

      Propionibacterium acnes 

      Actinomyces 

   - Bastonetes Gram - Bacteroides fragilis 

      Fusobacterium necrophorum 

      Porphyromonas sp.  

      Prevotella sp. 

Infecções de pele e tecidos moles 



INFECÇÕES CUTÂNEAS 

Principais Patógenos: 

 

• Staphylococcus 

 

• Streptococcus 

Infecções cutâneas 



Staphylococus 

• Forma esférica - cocos (0,5-1,5 µm de diâmetro) 

• Arranjo: agrupamentos irregulares como cachos de uvas 

• Imóveis 

• Não formadoras de endósporos 



Staphylococus 
• Colônias com ou sem pigmentos  (pigmentos 

carotenóides) 
 

• Mesófilos (18 o  C  a  40 o C) 
 

• Anaeróbios facultativos 
 

• Halotolerantes (7-10% de NaCl) 
 

• Catalase positivos (diferenciação entre Staphylococcus 
e Streptococcus) 

(2H2O2  → 2H2O + ↑O2) 
 
• Coagulase negativo ou positivo (produção da enzima 

coagulase) 



Staphylococcus aureus 

• Patógeno mais importante do gênero; 

• Nasofaringe humana; 

• Colônias amarelo douradas; 

• Possui vários fatores de virulência e 

estratégias de evasão do SI; 

• Coagulase positivo; 

• Pode causar sepse; 

• Pode produzir enterotoxinas; 



• Toxinas 
 

- Citotoxinas  
 

- Toxinas esfoliativas 

 

- Enterotoxinas – termoestáveis e resistentes à ação das enzimas digestivas; 

aumenta peristaltismo intestinal e perda de fluidos. 

- Toxina da síndrome do choque tóxico 1 (TSST-1) - 
superantígeno; lesão  tecidual 

Staphylococcus aureus 



• Enzimas líticas 
 

- Coagulase – coagula a fibrina no sangue 
 

- Lipases - sobrevivência dos estafilococos nas áreas sebáceas do corpo 
 

- Hialuronidase - disseminação bacteriana 
 

- F ibrinolisina – pode dissolver coágulos de fibrina  – disseminação  
bacteriana 
 

- Nuclease – hidrólise do DNA – diminui viscosidade – disseminação  
bacteriana 

Staphylococcus aureus 



Doenças 
 

•Invasão direta e destruição tecidual – 

infecções cutâneas, endocardite,  

pneumonia 
• Mediadas por toxina - síndrome da pele escaldada, intoxicação 

alimentar e síndrome do choque toxico 

Staphylococcus aureus 



1) Invasão direta (Infecções piogênicas na pele) 

 
- Foliculite: infecção e inflamação do folículo piloso 

decorrente de  obstrução (espinhas ou pelo encravado). 

INFECÇÕES CUTÂNEAS – Staphylococcus aureus 



(principalmente em áreas de atrito – axilas, nádegas e virilha) 

 

- Carbúnculo: furúnculos coalescem e se estendem para tecido  

subcutâneo mais profundo; múltiplos pontos de drenagem; localizado  

na nuca ou nas costas 

1) Invasão direta (Infecções piogênicas na pele) 
 

- Furúnculo: extensão da foliculite; tipo de abscesso; pus e tecido 

inflamado; nódulos elevados,  grandes e doloridos; drenar 

espontaneamente ou após incisão cirúrgica – tratamento. 

INFECÇÕES CUTÂNEAS - Staphylococcus aureus INFECÇÕES CUTÂNEAS – Staphylococcus aureus 



INFECÇÕES CUTÂNEAS – Staphylococcus aureus 

2) Mediada por toxinas 
 

• Síndrome da pele escaldada 
 

-Toxina esfoliativa 

- Aparecimento abrupto de um eritema (vermelhidão e inflamação) que  se espalha 

pelo corpo em 2 dias 

- Descamação da epiderme devido à ação da toxina  

-  Epitélio - intacto novamente após 7-10 dias  

(ação de anticorpos contra a toxina) 

- Não deixa cicatriz (camada superior da pele é descamada) 

- Neonatos, crianças e adultos imunocomprometidos 



2) Mediada por toxinas 

INFECÇÕES CUTÂNEAS – Staphylococcus aureus 

• Impetigo bolhoso 
 

- Toxina (localizada no sítio de infecção) 

- Forma localizada da síndrome da pele escaldada 

- Formação de bolhas superficiais na pele com 

presença de microrganismos 

- Contagiosa e dolorosa 

- Impetigo do neonato 



2) Intoxicações 

• Síndrome do choque tóxico 

-  Ação sistêmica provocada por linhagens produtoras da toxina 

da síndrome do choque tóxico 1 (T S S T-1:  superantígeno. 

-  Sintomas: febre alta, eritema difuso com  descamação da pele 

- Destruição das céls endoteliais - hipotensão e morte por falência múltipla  de  

órgãos (5 % dos casos) 

Staphylococcus aureus 



• Bacteremia e endocardite 

- A partir de uma infecção de pele aparentemente sem grande 

importância 

- Adquirida após procedimento cirúrgico ou utilização contínua de 

catéter contaminado 

- Bacteremia – presença do microrganismo no sangue, permite a disseminação para 

outros sítios, como o coração 

- Endocardite – infecção da membrana que recobre as válvulas cardíacas; grave, taxa 

mortalidade em torno de 50% 

Staphylococcus aureus 



Streptococcus 

Classificação taxonômica 

Padrão hemolítico em ágar sangue (estreptolisinas) 

- α hemólise (parcial) - maioria das amostras isoladas de animais 

- β hemólise (completa) - maioria dos patogênicos 

- γ hemólise (não hemolíticos) 

• Forma esférica - cocos (0,5-1,5 µm de diâmetro) 

• Arranjo: geralmente em cadeia 



Streptococcus 



Streptococcus β-hemolíticos 

• Rebeca Lancefield 1933 - 

Classificação de Lancefield 

• Características antigênicas do 

Carboidrato C da parede celular 

• Streptococcus β-hemolíticos 

• Grupos A, B, C, D, F, G – 

importância médica 



Streptococcus 
Antigenicidade dos carboidratos da parede celular 



Infecções cutâneas - Streptococcus pyogenes 

1) Febre escarlatina 
 

- Complicação da faringite estreptocócica (1 a 2 dias após os sintomas  iniciais) 
– Toxina (exotoxina pirogênica) 
-Erupção eritematosa difusa (região superior do tórax e se espalha  para as 
extremidades) 
-Área ao redor da boca é poupada. 
-Língua inflamada e avermelhada (“língua de morango”) 



2) Piodermatite estreptocócica (impetigo):  
 

   - Infecção purulenta localizada das  camadas superficiais da pele, principalmente em 
crianças. 

      -  Causadas após lesões por traumas, contato direto; altamente transmissível; 
 

3)Erisipela (erythros, vermelho; pella, pele)  
 

- Infecção aguda da pele (derme). 

- Pele apresenta erupções formadas por placas avermelhadas e de  

bordas elevadas. 

- A doença pode progredir e causar a destruição de tecidos locais ou  
mesmo atingir a corrente sanguínea, causando sepse. 

- Crianças e idosos. 

-  Em geral inicia na face e frequentemente é precedida por dor de  garganta estreptocócica. 

Infecções cutâneas - Streptococcus pyogenes 



4) Celulite 
 

 

-Infecção aguda da pele e tecidos subcutâneos mais  

profundos 

-Sinais de inflamação local e sistêmica 

-Associada a traumatismos, queimaduras, feridas ou  

incisões cirúrgicas 

-Identificação precisa do microrganismo é  importante - 

diferentes microrganismos podem ser  responsáveis 

por quadros de celulite 

Infecções cutâneas - Streptococcus pyogenes 



5) Fasciite necrosante (gangrena estreptocócica) 
 

 

-  Infecção na camada profunda do tecido subcutâneo, com necrose extensa, destruição do 
músculo e tecido adiposo; 

-  Bactéria é introduzida no tecido através de uma ruptura na pele (corte, trauma,  

queimadura, cirurgia) 

-   Toxicidade, choque sistêmico e falência múltipla de órgãos 

-   Alta taxa de mortalidade (> 50%) 
-   Antibioticoterapia + procedimento cirúrgico (debridamento do tecido infectado) 

Infecções cutâneas- Streptococcus pyogenes 



Infecções cutâneas- Streptococcus pyogenes 

6) Síndrome do choque tóxico estreptocócico 
 

- Inflamação de tecido no sítio da infecção, dor e sintomas inespecíficos  (febre, calafrios, 

mal-estar) 

- Exotoxina pirogênica  

- Muitos apresentam bacteremia e fascite necrosante, choque e falência  múltipla de órgãos 

- morte (30 %) 

- Grupo de risco: imunocomprometidos. 



Principais patógenos: 
  

 Aeróbios  - Cocos Gram +  Staphylococcus  

      Streptococcus pyogenes 

    

   - Bastonetes Gram + Bacillus anthracis  
    

   - Bastonetes Gram - Pseudomonas aeruginosa 

      Haemophilus influenzae 

      Enterobactérias 
  
 

 Anaeróbios - Cocos Gram +  Peptoestreptococcus 
    

   - Bastonetes Gram + Clostridium perfringens 

      Propionibacterium acnes 

      Actinomyces 

   - Bastonetes Gram - Bacteroides fragilis 

      Fusobacterium necrophorum 

      Porphyromonas sp.  

      Prevotella sp. 

Infecções de pele e tecidos moles 



 Bastonete Gram positivo formador de esporo ubiquitário, encontrado principalmente no solo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Associado a risco ocupacional – trabalhadores da terra;  

 

 Bioterroismo – inalatório 

 

 Carbúnculo ou anthrax é uma infecção que pode afetar a pele, a região nasal e faringe, os 

pulmões, o mediastino (região central do tórax, incluindo o coração) e os intestinos.  

 

Bacillus antracis (antrax) 



 Em geral, apresenta-se como uma infecção na pele que pode começar com uma coceira  => 

ferida avermelhada pequena que pode se seguir com a formação de pus, vesícula e evoluir 

para uma úlcera.  

 

 A úlcera pode evoluir para uma ferida chamada escara, com formação de uma crosta escura.  

 

 Pode se transformar numa doença que afetará os gânglios locais e pode levar até a morte. 

Esses sinais apresentam-se mais frequentemente na região da cabeça e mãos. 

Bacillus anthracis (antrax) 



Principais patógenos: 
  

 Aeróbios  - Cocos Gram +  Staphylococcus  

      Streptococcus pyogenes 

    

   - Bastonetes Gram + Bacillus anthracis  
    

   - Bastonetes Gram - Pseudomonas aeruginosa 

      Haemophilus influenzae 

      Enterobactérias 
  
 

 Anaeróbios - Cocos Gram +  Peptoestreptococcus 
    

   - Bastonetes Gram + Clostridium perfringens 

      Propionibacterium acnes 

      Actinomyces 

   - Bastonetes Gram - Bacteroides fragilis 

      Fusobacterium necrophorum 

      Porphyromonas sp.  

      Prevotella sp. 

Infecções de pele e tecidos moles 



Pseudomonas aeruginosa 

• Bacilos Gram-negativos, aeróbios, presentes no solo e em fontes de água 

• Patógeno oportunista 

• Importantes causadores de infecções hospitalares → resistência aos antimicrobianos 

• Infecção em indivíduos com queimaduras → pus de coloração azul-esverdeada 

(piocianina) 

• Dermatite por Pseudomonas – doença autolimitada (piscinas, saunas, banheiras) 

• Água quente: abertura dos folículos pilosos → porta de entrada 

• Patogenicidade: exotoxinas e endotoxina 

• Biofilme: dispositivos médicos 



Pseudomonas aeruginosa – Fatores de virulência 



Infecções oportunistas em  

queimados 

Abscesso pulmonar 

Folicute 

Síndrome da  

“unha verde” 



Principais patógenos: 
  

 Aeróbios  - Cocos Gram +  Staphylococcus  

      Streptococcus pyogenes 

    

   - Bastonetes Gram + Bacillus anthracis  
    

   - Bastonetes Gram - Pseudomonas aeruginosa 

      Haemophilus influenzae 

      Enterobactérias 
  
 

 Anaeróbios - Cocos Gram +  Peptoestreptococcus 
    

   - Bastonetes Gram + Clostridium 

      Propionibacterium acnes 

      Actinomyces 

   - Bastonetes Gram - Bacteroides fragilis 

      Fusobacterium necrophorum 

      Porphyromonas sp.  

      Prevotella sp. 

Infecções de pele e tecidos moles 



Infecções causadas por anaeróbios 

• Causadas por  microrganismos que fazem parte da 

microbiota  residente - origem endógena 

 

• São de natureza polimicrobiana (5-6 espécies ou mais) 

 Anaeróbios facultativos e estritos 

 

• Geralmente existem fatores predisponentes 



Condições que predispõem infecções anaeróbias 

• Tamanho do inóculo + virulência dos microrganismo X defesas do hospedeiro. 
 
• Presença de lesão tecidual; mordidas de animais, rompimento da barreira  anatômica por 

traumatismo, presença de corpos estranhos nos tecidos,  queimaduras. 
 

•Baixa irrigação sanguínea no local - Perda do suprimento sanguíneo em qualquer tecido pode 
induzir uma hipóxia  local estabelecendo assim um potencial de oxi-redução mais baixo, 
permitindo o estabelecimento dos  anaeróbios. 
 

•Sistema imune comprometido. 
 

•Anaeróbios facultativos podem auxiliar no estabelecimento dos anaeróbios estritos – 
consumo inicial de pequenas concentrações de oxigênio naquele sítio. 

 



Sinais clínicos sugestivos de infecções 

inespecíficas por  anaeróbios 

• Secreção de odor fétido (ácidos orgânicos e aminas) e necrose tecidual  

intensa 

• Formação de abscessos 



• Produção de gás (CO2 e H2) e coloração negra 

Sinais clínicos sugestivos de infecções 

inespecíficas por  anaeróbios 



Propionibacterium acnes 

• Anaeróbio comumente encontrado na pele - Acne inflamatória 



Propionibacterium acnes 

Acne cística nodular: presença de nódulos ou cistos, 

que  são lesões profundas, inflamadas e cheias de pus 

na pele   cicatrizes 

Tratamento: isotretinoina - droga que reduz a 

formação de  sebo 



Bacilos Gram-positivos formadores de esporos 

Clostridium sp. 
 

•Presentes nos solo, ambientes aquáticos e T G I   
(algumas  espécies) 
 

•Anaeróbios (Anaeróbios estritos ou aerotolerantes) 
 

•Produção de diversas toxinas 
 
•C. tetani – tétano 
•C. botulinum – botulismo 
•C. perfringens - gangrena gasosa; infecção alimentar 
•C. difficile - diarreia associada a antibióticos e colite 
pseudomembranosa 



• Amplamente distribuído na natureza - solo, água e TGI 

 

• Gangrena gasosa ou mionecrose 

 

• Ocorre geralmente após trauma ou ferimento – rápida progressão e  

alta taxa de mortalidade 

 

• Destruição tecidual com toxicidade sistêmica – decorrente da 

produção de metabólitos e dispersão da bactéria para outros sítios 

 

• Causada por toxinas 

Clostridium perfringes 



• Colagenase - destrói o colágeno que sustenta os tecidos 

 

• Metabólitos - ácidos, proteases, gases 

 

•     Tratamento - debridamento do tecido 

necrosado  e antibioticoterapia 

Clostridium perfringes 



 

• Infecção grave, atinge a derme,  

tecido subcutâneo e músculo 

•Progressão rápida, podendo ser fatal. 

 

•Excisão do tecido afetado. 

Clostridium perfringes 



• Bacilos Gram positivo grandes, móveis e esporulados. 

 

• anaeróbios, extremamente sensíveis ao oxigênio 

 

• Virulência: toxina tetanospasmina (neurotoxina); tetanolisina (hemolisina) 

 

• Epidemiologia 

 

• Habitat: solo e intestino de animais. 

• Via de infecção: ferimentos  

• Fatores de risco: usuário de drogas, uso de piercing. 

 

 

• > ocorrência em áreas de baixa cobertura vacinal. 

 

Clostridium tetani 



Neurotoxina: toxina tetânica 

Clostridium tetani 



 

• Tétano localizado: espasmos musculares adjacentes à lesão. 

 

• Tétano generalizado: espasmos musculares generalizados; 

 

 

• Diagnóstico Clínico. 

 

 

 

• Tratamento: sedação e bloqueadores musculares, 

antitoxina  e  antimicrobiano. 

 

• Controle: vacina 

 

Clostridium tetani 


