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GÊNERO Neisseria

O gênero possui 2 patógenos humanos importantes:

• N. meningitidis – meningite e meningococcemia

• N. gonorrhoeae – gonorréia, conjuntivite neonatal e a doença inflamatória pélvica.

Propriedades importantes

Cocos Gram negativos, dispostos aos pares (diplococo), aeróbios.



Imóveis, não formador de esporos, e a maioria das espécies cresce bem entre 35-37º C.

Microrganismos capnofílicos (cresce melhor em 5% de CO2), crescem melhor em

ambientes úmidos.

Todas as espécies do gênero são oxidase positivas e catalase positivas.

A maioria das espécies humanas de Neisseria é habitante normal das vias respiratórias

superiores e não é considerada patógena, embora ocasionalmente estes microrganismos

sejam isolados de processos infecciosos.

As espécies de N. meningitidis e N. gonhorrhoeae são fastidiosas e requerem a presença

de aminoácidos como suplemento, agar chocolate, ou outros meios enriquecidos.

GÊNERO Neisseria



Propriedades das cápsulas dos meningoccos:

1 – Aumenta a virulência por sua ação fagocítica;

2 – É o antígeno que define o grupo sorológico;

3 – É o antígeno detectado no líquido espinhal de pacientes com meningite

4 – É o antígeno da vacina 

Possui uma cápsula polissacarídica que aumenta a virulência pela sua ação antifagocitária

e induz anticorpos protetores.

São divididos em 13 grupos sorológicos com base na antigenicidade dos polissacarídeos

capsulares (A,B,C,D,H,I,K,L,X,Y,Z,W135 e 29E).

A maioria das infecções é provocada pelos sorotipos A,B,C,Y e W135.

Neisseria meningitidis - meningococo

3 gêneros bacterianos são responsáveis por mais de 80% das meningites

bacterianas em indivíduos acima de 2 meses de idade:

- Neisseria meningitidis

- Haemophilus influenzae

-Streptococcus pneumoniae



Os seres humanos são os únicos hospedeiros naturais dos meningococos, que podem ser

transmitidos por gotículas disseminadas pelo ar.

Colonizam as membranas da nasofaringe e se tornam parte da microbiota transitória do

trato respiratório superior. Os portadores são assintomáticos (8-40%).

A maior incidência da doença é em crianças menores de 5 anos;

Aglomerações favorecem a disseminação respiratória dos meningococos.

Da nasofaringe, penetram a corrente sanguínea e se disseminam para sítios específicos

como as meninges ou para todo o corpo.

Na meningite, os sintomas tipicos são: febre, dor de cabeça, pescoço duro e um aumento

nos níveis de PMNs no líquor.

Outras síndromes causadas por N. meningitidis são penumonia, artrite, uretrite.

Neisseria meningitidis



Fator de Virulência Comentários

Polissacarídeos capsulares Impedem a fagocitose. 13 grupos sorológicos distintos. Já foi demonstrado

in vivo e in vitro a troca capsular (isto é, mudança de um sorogrupo para

outro)

Lipooligossacarídeos Diferente do LPS, os LOS não possuem a cadeia lateral de antígenos O

Fímbrias Meningococos possuem fímbrias que medeiam a inserção dos

microrganismos nas células da mucosa da nasofaringe

Proteínas de membrana externa -

OMP

PorA e PorB => conseguem penetrar nas membranas das células-alvo e dos

fagolisossomos e induzem a apoptose, facilitando a infecção e a invasão do

hospedeiro

Opa e Opc => atuam na aderência da mucosa e na invasão das células

epiteliais, endoteliais e aos neutrófilos.

Proteínas de aquisição/ligação de 

ferro

Proteínas que formam um sistema de transporte relacionadas com a

aquisição de ferro a partir da transferrina, lactoferrina e hemoglobina.

IgA1 Protease Destrói a imunidade das mucosas.

Plasmídeos Não muito comuns em N. meningitidis, entretanto podem carrear o

plasmídeo contendo o gene tetM (resistência a tetraciclina) e podem

receber in vitro plasmídeos codificadores de b-lactamase de N.

gonorrhoeae.

Fatores de virulência

Neisseria meningitidis



A variação antigênica nas fímbrias regula o escape a fatores inespecíficos do

hospedeiro durante a aderência inicial a mucosa.

Fatores ambientais (tabagismo, infecções virais simultâneas no TRS)

aumentam o risco de colonização.

A maioria dos portadores desenvolvem anticorpos protetores com duas

semanas de colonização. A proteção é grupo específica podendo, o portador,

ser susceptível a outros sorogrupos.

O sistema do complemento é um importante componente da imunidade

contra estas bactérias, visto que pessoas com deficiências no complemento

são mais susceptíveis à infecção.

Neisseria meningitidis



Tratamento e profilaxia

Crianças que se alimentam no peito tem imunidade passiva nos primeiros 6 meses.

Antibioticoterapia para doentes (penicilina) e profilático para familiares (rifamicina,

ciprofloxacina, ceftriaxona ou azitromicina).

Imunização – vacina quadrivalente contendo polissacarídeos capsulares (A, C, Y, W135)

ou conjugada com Hib (Haemophilus influenzae tipo b)

Neisseria meningitidis



GONORRÉIA

Neisseria gonorrhoeae

> 50% homens e mulheres podem ter infecção assintomática 
(mais comum em certos sítios, como reto e faringe) / 
Contatos / Portadores crônicos



Neisseria gonorrhoeae

Fatores de virulência

Pilus - um dos mais importantes

Adesão

Ação antifagocitíca

 LOS

Diversidade antigênica

 IgA protease

 proteínas de membrana



Fatores de virulência



Fatores de risco

– Fatores comportamentais:
• Contato com paciente infectado, sintomático ou não

• Prostitutas, ou pessoas que trabalham com sexo

• Jovem < 25 anos de idade, sexualmente ativo, com 
múltiplos parceiros

• Homens que fazem sexo com homens sem proteção



Sinais e sintomas

• SINTOMAS NAS MULHERES
• corrimento vaginal

• disúria

• sangramento vaginal anormal

• dor no baixo ventre

• dispareunia (profunda)



Sinais e sintomas

• SINTOMAS NOS HOMENS
• corrimento uretral
• disúria
• prurido uretral
• dor no epidídimo
• dor e secreção retal (se proctite)

– RECÉM-NASCIDO
• conjuntivite
• sepse



Gonorréia
Manifestações da doença

RECÉM-NASCIDOS E 

CRIANÇAS ATÉ 1 ANO 

DE IDADE 

CRIANÇAS 

ACIMA DE 1 ANO 

JOVENS E ADULTOS 

Oftalmia neonatal Uretrite MULHERES 

Síndrome da Infecção 

neonatal do líquido 

amniótico 

Vaginite Cervicite 

Infecção disseminada Conjuntivite DIP 

Faringite Uretrite 

Proctite Perihepatite 

Infecção 

disseminada 

Bartholinite 

HOMENS 

Uretrite 

Epididimite 

AMBOS OS SEXOS 

Conjuntivite 

Faringite 

Proctite 

 

 

Infecção disseminada: artrite, 

dermatite, endocardite, 

meningite 

 









INFECÇÕES PERINATAIS

• Conjuntivite neonatal por infecção gonocócica.

(Mandell and Rein, Atlas of Inf. Diseases, vol 5 Sex Trans Dis)



Conjuntivite gonocócica: Secreção conjuntival purulenta: tanto a
clamídia quanto o gonococo podem causar oftalmias; em adultos
geralmente por auto-inoculação e em recém-nascidos por
contaminação na passagem pelo canal do parto infectado. A
aplicação do colírio de nitrato de prata é obrigatória em todas
as maternidades.



Complicações e Sequelas

• MULHERES

– DIP

– Infertilidade

– Gravidez ectópica

– Dor pélvica crônica

– Sindrome de Reiter

• HOMENS

– Epidídimo-orquite

– Sindrome de Reiter

– Infertilidade (raro)



Diagnóstico

• Coloração de Gram é muito sensível e específica

(exceto em pacientes assintomáticos para gonorréia,

onde deve ser feita a cultura);

• Cultura (meios não seletivos – agar chocolate ou

seletivos – agar Thayer-Martin)

• Testes para detecção de antígenos (N. meningitidis);

• Testes baseados em ácidos nucléicos.



Tratamento e profilaxia

• Penicilina: antigamente era a escolha.
Atualmente, usar ceftriaxona ou combinação
com azitromicina.

• Não existe vacina eficaz.

• Orientar:
– Adesão ao tratamento

– Abstinência sexual durante o tratamento / se dose 
única até 7 dias após o tratamento (de ambos os 
parceiros)

– Preservativos

– Parceiros devem ser tratados

– Pais de recém nascidos infectados

– Retorno ao médico



 Bacilos Gram negativos pleomórficos – cocobacilos

 Microrganismos associados a membranas mucosas

 Necessitam de meios e cultivo enriquecidos com HEME (fator X) e NAD (fator V) para uma

produção de energia adequada.

 Haemophilus influenzae

 Haemophilus ducreyi

Principais espécies causadoras de doenças em seres humanos:

GÊNERO Haemophilus



Haemophilus influenzae

• Principal causa de meningite (crianças) e pode causar também infecções do trato

respiratório superior (otite média, sinusite e epiglotite) e septicemia.

• Pneumonia em adultos, particularmente com doenças crônicas obstrutivas do pulmão.

Características importantes

• Cápsula polissacarídica com propriedades antigênicas – 6 sorotipos, a => f;

• O sorotipo b causava a maior parte das doenças graves e invasivas, como meningite e

septicemia. Com o advento da vacina contra o tipo b,os sorotipos c e f , além das linhagens

não-encapsuladas passaram a ser as responsáveis pela maioria das doenças.

• Além da divisão sorológica, são divididos em 8 biotipos, (I a VIII), de acordo com suas

(propriedades bioquímicas) => fins epidemiológicos



Patogênese e Epidemiologia

• Causa doenças somente em seres humanos;

• Patógeno pediátrico mais significativo em vários países do mundo, podendo causar doenças

do trato respiratório superior em adultos e pneumonia preferencialmente em idosos com

histórico de doenças pulmonares obstrutivas ou condições que predispõem a aspiração de

componentes do trato respiratório superior, como alcoolismo, etc.;

• As espécies não-encapsuladas como H. parainfluenzae (10% da microbiota na saliva) e H.

influenzae, geralmente colonizam o trato respiratório em todos os indivíduos ainda nos

primeiros meses de vida.

- Podem se disseminar localmente e causar doenças no aparelho auditivo (otite média),

seios paranasais (sinusite) e trato respiratório inferior (bronquite e pneumonia).

Haemophilus influenzae



Patogênese e Epidemiologia

• As linhagens encapsuladas (sorotipo b, biotipo I) é incomum, mas está envolvida com

doenças disseminadas sistêmicas em crianças não vacinadas.

Adesinas e fimbrias medeiam a colonização das bactérias na orofaringe;

Produzem uma protease IgA que degrada a IgA secretora , facilitando sua aderência à

mucosa respiratória.

Componentes da parede celular como LPS e glicopeptídios prejudicam a função ciliar

que está relacionado ao dano no epitélio respiratório

Do trato respiratório lesado, as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e atingir as

meninges.

Haemophilus influenzae



Patogênese e epidemiologia

• A maioria das infecções ocorre em crianças de 6 meses a 6 anos de idade, com maior

incidência entre seis meses e um ano => diminuição na concentração de IgG da mãe na

criança associada à incapacidade da criança gerar anticorpos suficientes até

aproximadamente os dois anos.

• A meningite causada por H. influenzae não pode ser distinguida em termos clínicos de

meningites causadas por outros patógenos bacterianos, como pneumococos e meningococos.

Ocorrem tipicamente febre, dor de cabeça e endurecimento da nuca com tonteiras.

• Epiglotite – pode obstruir a passagem de ar e apresenta rico de vida, quando ocorre, para

crianças.

• Pneumonia – em indivíduos idosos, principalmente com doenças respiratórias crônicas.

• Sinusite e otite média – segunda causa dos dois tipos de infecções, em relação aos

penumococos.

Haemophilus influenzae



Haemophilus influenzae

Diagnóstico

Microscopia => se realizada corretamente, a detecção das espécies de

Haemophilus em espécimes clínicos é sensível e específica.

Cultura em agar chocolate, suplementado com fatores de crescimento

adequados. Incubação em atmosfera de CO2 por 2 a 4 dias.

Identificação => biotipagem, caracterização eletroforética, caracterização de

antigenos protéicos de membrana e sequeciamento.



Tratamento e profilaxia

As infecções graves por Haemophilus são tratadas com cefalosporinas de

amplo espectro, azitromicina ou fluoroquinolonas; as menos graves (sinusite,

otite) são tratadas com ampicilina.

Imunização ativa com vacinas conjugadas (PRP- poliribitol fosfato =>

antígenos capsulares).

Profilaxia com rifampicina é usada para eliminar o estado de portador de H.

influenzae em crianças.

Haemophilus influenzae



• Ulcera genital dolorosa e necrosada de carácter sifilítico (não indurada,

purulenta) cancro mole.

• Não fermentador de  açúcares;

• Periodo de incubação de 4 a 7 dias;

• O H. ducreyi cresce em agar chocolate após 18 a 24 hrs de

incubação forma colônias pequenas convexas, aspecto áspero ou rugoso

Haemophylus  ducreyi



Sinais e Sintomas

• O cancro começa como uma
protuberância pequena que se
converte em úlcera no dia
seguinte.

• Lesão única ou múltipla,
dolorosa, auto-inoculável com
fundo purulento e bordas
escavadas.



Características da úlcera

• Ulcera é  dolorida

• Apresenta bordas definidas de 

forma  muito nítida e irregular

• Tem uma base recoberta por um 

material cinza ou amarelo-

acinzentado

• A base sangra facilmente se 

lesionada

• a metade dos homens infectados 

apresentam somente uma ulcera 

• as mulheres infectadas 

apresentam com frequência 4 ou 

mais úlceras.

• Partes afetadas: glande, prepúcio,

corpo do penis, meato uretral 



• Pequenos e grandes lábios

• zona peri-anal 

• parte interna dos músculos

As partes do corpo  feminino mais afetada pelas lesões são:

Os sintomas mais comuns em mulheres

 micção e relação sexual dolorosa.

 a úlcera inicial pode ser confundida com um cancro duro.



Cancro Mole (Tratamento)

Eritromicina (geralmente 7 dias), Penicilina
Benzatina.

Alternativas: Azitromicina; Quinolonas (Ofloxacin
ou Ciprofloxacin).

Parceiros também devem ser tratados mesmo
quando assintomáticos, se tiverem mantido contato
sexual nos 10 dias anteriores ao aparecimento das
lesões.



Prevenção
• Limitar a quantidade de parceiros sexuais.

• Utilizar preservativo. 

• Lavar os genitais após a relação sexual. 

• Evitar o contato sexual com pessoas infectadas. 

• Procurar o médico logo que surgir suspeita de DST.

• Notificar a todos seus contatos sexuais de imediato para que 
possam ser examinados e tratados.



Diagnóstico laboratorial

• Coloração de Gram: observa-se pequenos grupos ou
cadeias paralelas de bacilos Gram negativos.

A interpretação é difícil devido a presença de
microrganismos contaminantes nas úlceras

• Cultivo: Requerem fatores especiais de crescimento, o
isolamento e difícil.

• O H. ducreyi cresce em Agar chocolate suplementado,
Agar Sangue + inibidores em ambiente de 10% CO2.



H. ducreyi em

agar chocolate

Coloração de  Gram 

para H. ducreyi



GÊNERO Bordetella – Familia Alcaligenaceae

Características gerais

• Cocobacilos Gram-negativos e aeróbios estritos, apresentam cápsula.

Três espécies são reconhecidas como causadoras de doenças em seres-humanos:

- B. pertussis - agente causal da coqueluche,

- B. parapertussis - forma mais branda da coqueluche,

- B. bronchiseptica - doenças em animais domésticos e imunossuprimidos.

Fisiologia e estrutura

A classificação das espécies de Bordetella é baseada em suas características de crescimento,

habilidades bioquímicas e propriedades antigênicas.

B. pertussis pode ser cultivada em meios de cultura suplementados com amido, sangue e

albumina. São microrganismos imóveis, oxidam aminoácidos e não fermentam carboidratos.

As outras espécies de Bordetela são menos fastidiosas e podem crescer em meio ágar-

sangue e ágar MacConkey.



Patogenia e imunidade

A infecção causada por B. pertussis e o desenvolvimento da coqueluche exigem a exposição

ao microrganismo, a sua fixação às células epiteliais do trato respiratório e a proliferação

microbiana e produção de lesão tecidual localizada.

• A fixação dos microrganismos aos cílios das células epiteliais é mediada por adesinas de

superfície: proteínas do pili => hemaglutinina filamentosa (FHA)

• B. pertussis produz várias toxinas que medeiam as manifestações clínicas da doença,

dentre elas estão a toxina pertussis, a toxina adenilil-ciclase, a toxina dermonecrótica e a

citotoxina traqueal. A maioria destas toxinas irritam as células superficiais provocando tosse

intensa e produção de muco.

Aderência a células 

ciliadas do epitélio 

respiratório e 

multiplicação

Interação com células 

imunológicas

Sobrevivência dentro 

de macrófagos

Persistência 

Intoxicação sistêmica:

Toxina pertussis,                

Toxina adenilato-ciclase,   

Citotoxina traqueal,          

Toxina dermonecrótica.

Danos na mucosa local, 

Tosse paroxismal

B. pertussis

Bordetella pertussis



Síndrome clínica - Coqueluche

• A infecção inicia-se com a inalação de aerossóis.

- A coqueluche se caracteriza por três estágios: catarral, paroxístico e de convalescência.

- O estágio catarral lembra um resfriado comum com espirros, tosse branda, mal-estar,

anorexia e febre baixa.

=> Neste estágio numerosos microrganismos são liberados nos perdigotos

(forma contagiosa da doença).

- O estágio paroxístico é caracterizado por acessos de tosse com a produção de muco, que é

responsável pelo comprometimento das vias aéreas superiores.

- A fase de convalescença é caracterizada por diminuição da tosse, mas podem ocorrer

complicações secundárias.

Bordetella pertussis



Tratamento, prevenção e controle

• Antibicoterapia durante os estágios paroxísticos e de convalescença.

• A prevenção da doença pode ser feita com a imunização ativa com organismos mortos ou

com uma vacina acelular com proteínas purificadas do microrganismo.

Geralmente é administrada conjuntamente com toxoides diftéricos e tetânico em 3 doses, a

partir dos 2 meses de idade, entre os 12 e 15 meses e uma dose na idade escolar. A

imunização de adultos não é recomendada devido à doença ocorrer geralmente em crianças.

Outras espécies de Bordetella

• B. parapertussis é responsável por 10-20% dos casos de coqueluche branda.

• B. bronchisetica - doença respiratória principalmente em animais.

Bordetella pertussis


