
Conteúdo programático

1. Infecções associadas ao sistema urogenital
2. Infecções associadas ao sistema respiratório
3. Infecções associadas ao trato gastrointestinal
4. Micobactérias: epidemiologia e diagnóstico
5. Mecanismos de resistência a drogas 

antimicrobianas
6. Principais micro-organismos associados a 

infecções nosocomiais
7. Arboviroses de importância para a saúde 

pública
8. Principais doenças virais
9. Principais micoses sistêmicas
10. Principais micoses oportunistas



Infecções associadas ao sistema respiratório

Infecções do trato respiratório superior

Infecções do trato respiratório inferior



Anatomia do sistema respiratório



Microbiota normal do TRS

Residentes comuns
(> 50% das pessoas normais)
Streptococcus spp. (-hemolítico)
Streptococcus spp. (-hemolítico)
Moraxella catarrhalis
Corynebacterium spp. (difteroides)
Staphylococcus spp. (coagulase)
Bacteroides spp.
Fusobacterium spp.

Residentes ocasionais
(< 10% das pessoas normais)
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis
Haemophilus spp.
Staphylococcus aureus

Residentes incomuns
(< 1% das pessoas normais)
Corynebacterium diphtheriae
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Candida albicans

Especialmente após 
antibioticoterapia



Principais infecções e 
agentes etiológicos
▪ FARINGITE: Streptococcus pyogenes, Estreptococos 

dos grupos C e G, Corynebacterium diphtheriae, 
Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria
gonorrhoeae, além de alguns vírus

▪ OTITE MÉDIA AGUDA: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae tipo b, Moraxella
catarrhalis, S. pyogenes (otite externa: 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) 

▪ SINUSITE: S. pneumoniae e H. influenzae tipo b     
(> 50% dos casos), S. pyogenes, M. catarrahalis, S. 
aureus e fungos 

▪ EPIGLOTITE: H. influenzae tipo b (aguda e grave, 
mas rara após a introdução da vacina)



Infecções bacterianas do TRS

▪ Streptococcus β-hemolítico do grupo A

▪ Principal agente etiológico bacteriano 

▪ Associado a complicações da faringite (abcesso, otite e 
sinusite, escarlartina, febre reumática e 
glomerulonefrite*)

* Faringites por estreptococos do grupo C também podem 
ocasionar glomerulonefrites como sequelas pós-infecção

FARINGITE – Streptococcus pyogenes



Diagnóstico laboratorial

Bacterioscopia direta
→ Cocos G+

Teste da Catalase → (-)

Presença da 
β-hemólise

Teste da 
bacitracina → (S)

Teste do PYR → (+)

Coleta



Diagnóstico presuntivo
Detecção direta de antígenos de 
S. pyogenes a partir de swab de orofaringe

Antígenos do S. pyogenes presentes na amostra

Complexo IgG anti S.pyogenes - partículas coloridas, livres na membrana

IgG-anti S.pyogenes fixa em linha, na membrana

Anticorpos anti-IgG fixos em linha, na membrana

O extrato de antígenos presentes 
na amostra é colocado na janela 

da amostra e se movimenta 
através da membrana 

absorvente por capilaridade



▪ Os antígenos se ligam ao 
complexo IgG anti S.pyogenes -
partículas coloridas e difunde 
ao longo da membrana

▪ O complexo antígeno -
anticorpo - partículas coloridas 
se liga às IgG-anti S.pyogenes
fixas numa faixa estreita da 
membrana

▪ Controle do sistema: o 
complexo IgG anti S.pyogenes -
partículas coloridas excedente 
se liga aos anticorpos anti-IgG
fixos numa faixa estreita da 
membrana, indicando o correto 
funcionamento do sistema



Diagnóstico definitivo

Identificação sorológica – Sorogrupagem

Estreptococos do grupo “S. milleri” podem 
apresentar antígenos dos grupos A, C, F ou 
G e padrão de β, α ou γ hemólise



Infecções do trato respiratório inferior

▪ Agudas: bronquite, coqueluche, 
bronquiolite, pneumonia

▪ Crônicas: tuberculose, empiema

Pneumonia
Inflamação do tecido 

pulmonar, espessamento 
das paredes alveolares, 

líquido presente nos 
alvéolos



Pneumonia

▪ Causa mais frequente 
de óbito relacionado 

com infecção bacteriana 
nos EUA/Europa

▪ Causa de morte por 
infecção mais comum 

em idosos 

▪ Principal causa de morte de crianças no mundo inteiro. De acordo 
com a OMS, calcula-se que ocorram por ano aproximadamente 

155 milhões de casos de pneumonia infantil em todo o mundo, e 
1,8 milhão de óbitos em crianças menores de cinco anos

Ampla variedade de agentes etiológicos 
(virais, bacterianos e fúngicos)



Pneumonia

▪ Transmissão: inalação de aerossois, 
aspiração ou via hematogênica

▪ Sintomas: febre súbita, dor torácica, tosse, 
falta de ar e dificuldade e dor ao respirar



Pneumonias bacterianas

▪ Streptococcus pneumoniae (pneumococo) 
é a causa bacteriana clássica de 

pneumonias adquiridas na comunidade 

Pneumonias primárias 
“atípicas”:
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Legionella pneumophila
Chlamydophila psittaci
Coxiela burnetti



Agentes etiológicos bacterianos de 
pneumonias comunitárias

▪ S. pneumoniae → aumento 
de cepas resistentes à 
penicilina nas últimas 
décadas: maior dificuldade 
no tratamento

▪ Haemophilus influenzae, 
Staphylococcus aureus, 
Chlamydophila pneumoniae, 
Legionella pneumophila, 
Moraxella catarrhalis, 
anaeróbios da cavidade oral 
e alguns vírus respiratórios



Agentes etiológicos bacterianos de 
pneumonias hospitalares

▪ Agentes etiológicos menos diversificados

▪ Klebsiella spp., Serratia spp., Acinetobacter spp., P. 
aeruginosa, S. aureus, bactérias anaeróbias e fungos

▪ Na UTI, a prevalência de pneumonias varia entre 10 e 
65%, com 13 a 55% de casos fatais



Pneumonia por S.pneumoniae

Bacterioscopia direta: diplococos Gram-positivos 
lanceolados encapsulados

Diagnóstico laboratorial



Diagnóstico laboratorial

Cultura em ágar sangue:
Presença de alfa-hemólise

Sensibilidade à optoquina



Bronquite

A bronquite aguda apresenta etiologia principalmente viral 
O diagnóstico microbiológico não é recomendado

Condição inflamatória da árvore 
traqueobrônquica, em geral causada por infecção

Agentes etiológicos: 
Bordetella pertussis, 
Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydophila pneumoniae
(indivíduos sadios); 
Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae e 
Moraxella catarrhalis
(infecção secundária)

Sintomas: início súbito de tosse, 
com ou sem produção de muco; 
coriza, febre, mialgias

Tratamento: terapia antimicrobiana 
não é recomendada (não altera a 
evolução da doença) 

→ Utilização de broncodilatadores e 
outras drogas para o alívio dos 
sintomas



Coqueluche
Agente etiológico: Bordetella pertussis

É capaz de se fixar nas células ciliadas da 
traqueia 
▪ Doença grave da infância, altamente 

contagiosa (perdigotos)

Produz várias toxinas: 
Citotoxina traqueal: destrói as células 
ciliadas → acúmulo de muco → tosse e 
sibilos 
Toxina pertussis: semelhante à toxina da 
difteria

Fases da doença: catarral, paroxística e 
de convalescença

Série de tosses curtas, com produção de muco, seguida de 
sibilos. Sintomas característicos da doença → permitem o 

diagnóstico clínico



Coqueluche
▪ Tratamento: eritromicina 

(lactentes apresentam risco de 
complicações)

▪ Profilaxia: vacina DTP (Difteria, 
Tétano e Pertussis)

A preocupação com os efeitos 
colaterais diminuiu o uso da mesma, 
ocasionando epidemias



Bronquiolite
▪ A bronquiolite acomete geralmente crianças abaixo 

de 2 anos de idade 

▪ A maioria destas infecções é de etiologia viral e 
cerca de 75% das bronquiolites são causadas pelo 

vírus sincicial respiratório (VSR)

▪ As infecções pelo VRS são particularmente graves 
em lactentes


