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INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATÓRIO 

Mycobaterium tuberculosis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Doenças bacterianas do Trato Respiratório SUPERIOR (TRS) 

 
 
 



• Faringite estreptocócica 

• Streptococcus β-hemolítico do grupo A 

• Principal agente etiológico da faringite bacteriana (15-30% crianças; 5-10% adultos) 

• Complicações da faringite (otite média e sinusite, escarlartina,  erisipela,  febre 

reumática e glomerulonefrite*) 

Streptococcus pyogenes 



Streptococcus pyogenes 

• Fatores de virulência: resistência a fagocitose,  

      produção de enzimas e toxinas; 

 

• A faringite é caracterizada por inflamação local e febre; 

• Com frequência, os linfonodos do pescoço tornam-se  inchados e 

sensíveis, podendo se complicar para uma otite média e ou sinusite. 

• Tratamento: antimicrobianos (descartar infecção de garganta viral) 

 



Streptococcus pyogenes – complicações não supurativas 

Febre reumática 
 

• Anticorpos formados contra os antígenos estreptocócicos reagem de forma cruzada com 
antígenos dos tecidos do hospedeiro (miocardite, artrites e nódulos subcutâneos) 
 

• Eventos repetidos podem causar danos nas válvulas cardíacas - profilaxia com penicilina 
(bezetacil) 
 
 

Glomerulonefrite 
 

• Danos renais causados por imunocomplexos circulantes que se depositam nos  
glomérulos. 



Corynebacterium diphtheriae 

• Bacilo Gram-positivo, aeróbio 
• Bem adaptado à transmissão pelo ar e muito resistente ao ressecamento 
• Difteria - começa com dor de garganta e febre,

 seguidas de indisposição e  edema do pescoço. 
• Pseudomembrana diftérica – bloqueia a passagem de ar para os pulmões. 

 





Corynebacterium diphtheriae 

• Bactérias não invadem os tecidos mas podem produzir uma exotoxina 

• A toxina diftérica produz um efeito muito forte, podendo ser fatal – interfere com a 
síntese protéica 

• Difteria respiratória 

 

• Difteria cutânea - ulcerações de cura lenta, recobertas por uma membrana cinzenta; 
       infecção em ferimentos ou lesão 
 
• Tratamento: antibióticos + antitoxina diftérica (adminis- 
       trada antes que a toxina alcance os tecidos) 



• Distribuição mundial, particularmente em áreas urbanas, pobres, superpovoadas  

e com níveis inadequados de imunização; países tropicais; 

 
• Originalmente uma doença pediátrica; 

• Transmissão pessoa-pessoa: gotículas de secreção respiratória e contato com a  

pele (difteria cutânea) 

• Brasil – vacina tetravalente DTP-Hib (difteria, tétano e coqueluche) adicionada  

de Hib contra infecções causadas pelo Haemophilus influenzae b. 

Corynebacterium diphtheriae 





Doenças bacterianas do Trato Respiratório INFERIOR (TRI) 



Bordetella pertussis 

• Cocobacilo Gram-negativo pequeno (0,2 a 0,5 x 1 µm) 

• Aeróbio obrogatório; imóvel; 

• Coqueluche (tosse comprida); 

• Doença grave que ocorre na infância, contagiosa; 

• Linhagens virulentas possuem cápsula. 



Bordetella pertussis – Fatores de virulência 

• Cápsula 

Fímbrias, 
Hemaglutininas filamentosas,  
Pertactina 

• Toxinas: 
     Toxina pertussis (sintomas sistêmicos), 
     Toxina adenilato ciclase,  
     Toxina dermonecrótica,   
     Citotoxina traqueal (TCT) (lesão às céls ciliadas),   
     LPS (lipídeo A e lipídeo X) 

• Adesinas: 



Bordetella pertussis – Fatores de virulência 



Bordetella pertussis 

• As bactérias fixam-se às células 
ciliadas na traqueia, primeiro 
impedindo sua ação e depois 
destruindo-as progressivamente . 



Bordetella pertussis – Coqueluche 

Apresentação Clássica 
- Incubação – 7 a 10 dias 
- Estágio catarral 
- Estágio paroxístico 
- Estágio convalescença 

Prevenção 
- Vacina tríplice clássica –  
DTP ( Difteria, coqueluche e  
tétano )  





Mycobacterium tuberculosis 

• Agente etiológico da tuberculose (TB) 

• Bacilo delgado, aeróbio obrigatório, imóvel 

• Não formador de esporo 

• Lipídeos da PC –resistência ao ressecamento, 
desinfetantes e antissépticos 

• Patógeno intracelular facultativo  (macrófagos) 



Mycobacterium tuberculosis 

• Complexa parede celular rica 
em ácidos micólicos (60%) 

Álcool-ácido resistentes 

Crescimento lento 

Resistência a detergentes/ antibióticos  

Antigenicidade 

 
 

 

 

(LAM) 



• Não apresenta fatores de virulência clássicos (não produzem toxinas nem 
possuem cápsula) 

• Componentes lipídicos estão envolvidos na patogênese 

 
Bactérias intracelulares facultativas, podem escapar da destruição pelos 

macrófagos  
evitam fusão do fagossoma com o lisossoma  

 

Estimula resposta imune medida por células 

Hipersensibilidade do tipo tardia – infecção latente 

Mycobacterium tuberculosis - Patogênese 



Mycobacterium tuberculosis - Patogênese 

• Tuberculose ativa: TOSSE 

• Transmissão: partículas infectantes 

Inflamação pulmonar crônica 

Principal mecanismo de disseminação dos bacilos 

• Bacilos inalados 
fagocitados pelos 
macrófagos 

Eliminados pelo sistema imune 

Multiplicam-se no interior dos macrófagos 
formando os tubérculos 

 Imunidade mediada por linfócitos T, eliminação da maior parte da carga bacteriana, término 
da infecção sem sintomas; 

           Ou 
 Infecção latente, hospedeiro como reservatório bacteriano, risco de desenvolver tuberculose 

ativa ao longo da vida; 



Patogênese 



Patogênese 



Patogênese 



Mycobacterium tuberculosis - Patogênese 

• A infecção primária é pulmonar 

 
• Pode ocorrer a disseminação  

para qualquer sítio do corpo  
(imunocomprometidos); 

 
• Granuloma pequeno (bactérias  

intracelulares mortas),  
granulomas grandes (bactérias  
encapsuladas com fibrina). 



Mycobacterium tuberculosis  

SINTOMAS 

• Tosse (por mais de 15 dias), dispnéia, 
• Cansaço fácil, dor torácica,  
• Rouquidão, 
• Febre (mais comum ao entardecer), 
• Sudorese Noturna, falta de apetite, 
• Emagrecimento. 

Diagnóstico: clínico, laboratorial 
(bacterioscopia e cultura), raio X tórax 

 

Tratamento: antibioticoterapia (esquema 
básico: combinação de 4 drogas durante 
6 meses a 1 ano) 



Mycobacterium tuberculosis – Epidemiologia 



Doenças bacterianas do Trato Respiratório INFERIOR (TRI) 

• Pneumonias bacterianas 



Haemophilus influenzae 

• Cocobacilos Gram-negativos 

• Anaeróbio facultativo 

•  Requerem  meios  enriquecidos  para  seu  crescimento 

• Agente causador de meningite, otite média, sinusite, 

 bronquite e pneumonia. 



Haemophilus influenzae – Fatores de Virulência 

• Cápsula (6 sorotipos; a,b,c,d,e,f – sorotipo b (Hib) é o mais virulento) – propriedades 
antifagocíticas; maior tendência em causar infecções invasivas 

• Endotoxina (lipídeo A) – importante fator de virulência 

• Fímbria hemaglutinante (Hif) e Fímbria tipo IV (Tfp) – adesão às céls epiteliais e muco 
(colonização)  

• Proteínas de membrana externa  aderência e colonização 

• IgA protease => (neutraliza IgA1 que impede a colonização e sobrevivência da bactéria). 



Haemophilus influenzae (HiB) – Patogênese 



Haemophilus influenzae 

Epidemiologia 

• Microbiota transitória da nasofaringe em uma parcela da população (portadores 

assintomáticos) 

• A doença foi um problema pediátrico (↑ mortalidade entre crianças; meningite), eliminado 

nas populações imunizadas (vacina conjugada Hib); 

• Pacientes de risco: imunocomprometidos; crianças não imunes 

Tratamento e Controle 

• Antibioticoterapia 

• A imunização ativa com vacinas conjugadas previne infecções por Hib 



Haemophilus influenzae 



- Diplococos Gram+ ( pneumococo) 

 
- Pneumonia típica (pneumonia pneumocócica) 

 

-  Cápsula polissacarídica: > de 90 sorotipos 

 

- α-hemolíticos (não agrupável pela classificação de Lancefield) 

 

- Microbiota das vias aéreas superiores (5-10% da população) 

 

- Também causa: bronquite, sinusite, otite média, bacteremia, meningite 

Streptococcus pneumoniae 



Fatores de virulência 

 
1) Evasão da fagocitose – cápsula polissacarídica (sorotipos – vacinas) 

e disseminação - adesinas, protease e pneumolisina 2) Colonização  
(citotoxina) 

3) Destruição tecidual - mobilização de células inflamatórias para o foco  
infeccioso 

Streptococcus pneumoniae 





Mycoplasma pneumoniae 

 

• Ausência de parede celular 

• Membrana celular contendo esteróis 

• Aeróbio estrito 

• Responsável por cerca de 20% das pneumonias 

(um dos principais agentes da pneumonia comunitária na infância) 



Mycoplasma pneumoniae 

Patogênese 

 

• Adesão às células do epitélio respiratório  
Adesina P1 

• Ciliostase  perda das células epiteliais ciliadas 

• Trato respiratório inferior torna-se contaminado  
(tosse persistente) 

• Estimula a migração de células inflamatórias        

(TNF-α, IL-1 e IL-6) 



Mycoplasma pneumoniae 

Epidemiologia 
• Doença disseminada em todo mundo 

• Sem incidência sazonal 

• Infecta principalmente crianças em idade escolar (5 e 15 anos) 

• Transmissão por aerossóis 

Tratamento, Prevenção e Controle 
• Antibioticoterapia 
• A imunidade a reinfecção não é duradora 
• Vacinas tem se mostrado ineficazes 



Meningites Bacterianas 



Sistema Nervoso Central 

• Espeço subaracnóide= Líquido cefalorraquidiano (Líquor) 



Líquor 

• Circula entre o encéfalo e a medula espinhal; 
 
• 150 mL de líquido circulante;  
 
• Ultrafiltrado do sangue, composto basicamente de cloreto de sódio, glicose, proteínas, 

glóbulos brancos e hôrmonios; 
 
• Funções: fornecer nutrientes, remover metabólitos e proteção, funcionando como um 

amortecedor. Equilíbrio entre formação e reabsorção é importante para manter a 
pressão intracraniana. 

 



Meningites 

• A meningite é um processo inflamatório da aracnóide, da pia-máter e do LCR, estendendo-se pelo espaço 
subaracnóide do cérebro e da medula espinhal. 



Meningites 
 
• A meningite é uma doença grave, de evolução rápida, cujo prognóstico depende fundamentalmente do 

diagnóstico precoce e do imediato  tratamento adequado. 
 
• Dentre as infecções do sistema nervoso central, a meningite apresenta as mais altas taxas de morbidade e 

mortalidade. 

Meningites 

Assépticas Sépticas 



Meningites Assépticas 

A meningite asséptica é a manifestação clínica aguda, benigna, rara, de uma reação inflamatória meníngea no 
líquido cefalorraquidiano (LCR), na ausência de agente infeccioso. 

 
• Agentes químicos: reações de substâncias introduzidas no organismo  

 
• Intoxicação medicamentosa: alguns fármacos, anti-inflamatórios e vacinas que podem desencadear a 
meningite medicamentosa. Ex: Carbamazepina (anti-convulsivante),  ibuprofeno e naproxeno, Levamisol (anti-
helmíntico), antibióticos (sulfazotrim, penicilina, amoxicilina, cefalexina, alopurinol, metronidazol) vacina contra 
sarampo e caxumba. Na meningite asséptica (medicamentosa) a simples  interrupção da medicação já regride os 
sintomas.  

 
• Doenças inflamatórias: doenças cerebrovasculares, vasculites, lúpus, esclerose múltipla. 

 
• Câncer:  tumores que invadem a meninge e se espalham no sistema nervoso central. 



Meningites Sépticas 

Brasil, 2005 



Meningites Sépticas 

Do ponto de vista de saúde pública:  
 
 

Meningites infecciosas, 
principalmente as causadas por 

bactérias e vírus:  
 

 mais importantes pela sua 
ocorrência e potencial de 

produzir surtos  
 

Todos os casos suspeitos devem 
ser notificados e investigados. 

 



Meningites Bacterianas 

Patogênese 

• Disseminação bacteriana através da barreira sangue-LCR. 
 
• O LCR também pode ser contaminado por um ferimento 

que penetre nas meninges, em consequência de um 
trauma, procedimento clínico, cirúrgico ou malformação 
congênita. 
 

  
 

 
A patogenia da meningite bacteriana engloba uma série de eventos, nos quais os microrganismos conseguem superar 
os mecanismos de defesa do hospedeiro  
 
A grande maioria dos casos de meningites bacterianas começa com uma colonização bacteriana da nasofaringe 
 
Entretanto, ocorrem exceções como por exemplo doença por Listeria monocytogenes que entra na corrente sanguínea 
através da ingestão de alimentos contaminados. 



Meningites Bacterianas 

Epidemiologia 
 
 

• As meningites têm distribuição mundial e sua epidemiologia depende de diferentes fatores, como o 
agente infeccioso, a existência de aglomerados populacionais, características socioeconômicas dos 
grupos populacionais e do meio ambiente (clima). 
 
 

• De modo geral, a sazonalidade da doença caracteriza-se pelo predomínio das meningites bacterianas 
no inverno e das meningites virais no verão. 
 
 

• A Neisseria meningitidis é a principal bactéria causadora de meningite (meningite meningocócica). 
Tem distribuição mundial e potencial de ocasionar epidemias. 



Meningites Bacterianas 

Epidemiologia 
 

• As meningites causadas pelo H. influenzae do tipo b (Hib) representavam a 2ª causa de meningite 
bacteriana depois da doença meningocócica, até o ano de 1999.  
 

 A partir do ano 2000, após a introdução da vacina conjugada contra a Hib, houve uma queda de 
90%. 

 
 

• Todas as faixas etárias, porém > incidência em crianças menores de 5 anos. 

A meningite pneumocócica (S. pneumoniae) passou a ser a segunda maior causa de meningites 
bacteriana.  



Meningite Meningococica - Neisseria meningitidis 

 

• Diplococos Gram-negativos capsulados 
 
• Colonização assintomática  da orofaringe e nasofaringe– 20% da população. 

Adesão as células da nasofaringe por fímbrias.  
 
 O ser humano é o único hospedeiro natural (reservatório) sendo a maioria 

dos sorotipos colonizadores não capsulados e pouco virulentos.  
 
 A taxa de portadores pode chegar a 60-80% no surtos. 

 
• De ocorrência mundial e epidemias localizadas, representando 10 a 40% das 

meningites bacterianas. 
 

• Transmissão: pessoa-a-pessoa, por gotículas de saliva (perdigotos) e secreções 
nasofaríngeas. 



• Atualmente são conhecidos 13 sorogrupos de meningococos, definidos pelo seu polissacarídeo capsular:  
A, B, C, D, 29E, H, I, K, L, W135, X, Y e Z. 

 
=> Sorotipos específicos associados à infecção  A, B, C, Y e W135 . 

       
•  Variação geográfica: O sorogrupo A predomina nas epidemias na África e Ásia, os sorogrupos B e C são 

mais comuns na Europa, Austrália e Américas, incluindo Brasil. 
 

• Vacinas: têm como alvos os sorotipos A, C, Y e W-135. 
 

 A doença inicia-se na orofaringe, passando para a circulação sistêmica => os meningococos acessam as 
meninges a partir da nasofaringe.  
 

 Bactérias podem ser encontradas no sangue e lesões cutâneas, sugerindo também disseminação 
hematogênica. 

Meningite Meningococica - Neisseria meningitidis 

 





Meningite por Haemophilus influenzae 

 
• Coco-bacilos  Gram-negativos.  6 sorotipos diferentes.  Menos fatal que a meningite meningocócica, com mortalidade 

de 5% dos casos tratados. 
 
• Mais comum na 1ª infância. Início geralmente súbito, com febre, cefaléia intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca, 

aos quais se associam os sinais de irritação meníngea. 
 

• Comumente complicada por graves sequelas neurológicas. 
 
 
 Surdez, atraso no desenvolvimento da fala, retardo mental e crises convulsivas 

 
• Anticorpos maternos – proteção nos primeiros meses de vida.  

 
•  Vacina contra Hib – eficiente para crianças a partir de 2 anos. Devido à vacinação anti-Hib, inserida em 1999,  a 

meningite por esse agente teve sua incidência bastante diminuída. 
 
• Em adultos normalmente é secundária à sinusite aguda, otite média ou fratura do crânio, podendo estar associada a 

deficiência imunológica, diabetes e alcoolismo. 



Meningite por Streptococcus pneumoniae 

• Meningite pneumocócica. Diplococo Gram-positivo. Presente na microbiota residente do trato respiratório superior. 90 
tipos de cápsula diferentes. 

 
• Em geral, esta infecção é complicação da otite média, sinusite, fraturas de crânio, infecções respiratórias superiores e 

infecções pulmonares, sendo que alcoolismo, asplenismo e doença falciforme predispõe o paciente a esta meningite. 
 

• Bastante comum na população idosa e de muita preocupação na infância dada sua alta morbi-mortalidade e graves 
sequelas. 
 

• A susceptibilidade à infecção está associada aos baixos níveis de anticorpos contra antígenos da cápsula 
polissacarídica. 
 

•  Proteção dos anticorpos é tipo-específica. A imunização com vacina 10 valente pode prevenir cerca de 70% de 
invasões pneumocócicas. Mais eficaz em crianças. Para adultos 23 valente. 
 

• 20 a 30% de mortalidade, mesmo se tratada -  15-20% de sequelas em casos tratados. 
 

Preocupação atual: crescente resistência inicialmente à penicilina, mas 
também a outros antibióticos 



Meningite por bactérias oportunistas 

 Mycobacterium tuberculosis 
 

• A meningite tuberculosa difere da meningite causada por outras bactérias por 
sua evolução mais demorada, mortalidade mais elevada, alterações do LCR de 
menor gravidade e o tratamento menos eficaz, com maior número de sequelas. 
 

• Esta meningite é uma complicação severa da tuberculose. 
 

• A meningite tuberculosa é prevalente nos grupos de alto risco, como 
imunocomprometidos, imigrantes de áreas endêmicas e pessoas altamente 
expostas (como membros da família e trabalhadores da saúde). 
 
 



Diagnóstico, tratamento, medidas de Profilaxia e controle 

Notificação 
compulsória 

Vacinação  Quimioprofilaxia 

• Diagnóstico principal é feito pelo líquor; punção lombar  
• Coloração de Gram, Cultura 
• Detecção de antígenos  

 
• Tratamento é empirico até a descoberta do microrganismo => após o 

resultado,  o tratamento é direcionado 



Medidas de Profilaxia e controle 


