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INTRODUÇÃO 

A difteria é uma doença toxiinfecciosa aguda causada por um bacilo denominado por 
Lehmann e Newmann em 1896 de Corynebacterium diphtheriae. Em 1951, Freeman 
provou ser necessária a presença de um fago para a produção de toxina.  

Caracteriza-se pela presença de placa pseudomembranosa, principalmente em oro 
e/ou nasofaringe, podendo acometer outras mucosas e a pele. A difteria já era conhecida 
antes de Hipócrates e responsabilizada por epidemias desde o início da era cristã. 

O Corynebacterium diphtheriae é um bacilo Gram-positivo, não-esporulado, 
aeróbico, não encapsulado, imóvel e pleomórfico. Sua divisão se dá por fratura e ele se 
agrupa em “paliçada” ou formando ângulos em “caracteres chineses”. 

A cultura em meio de Pai e a coloração pelo método Albert Laybour evidenciam 
granulações metacromáticas (grânulos de Babes-Ernst).  

São quatro as subespécies ou variedades, de acordo com o tipo de colônias 
produzidas no meio de cultura CTBA: gravis, intermedius, mitis e belfante. 

A. O poder de invasão local é devido à bactéria Corynebacterium diphtheriae, que se 
multiplica nas mucosas e há produção de toxina, que é absorvida por via hematogênica, 
indo atingir os tecidos, principalmente coração, sistema nervoso e rins.  

A exotoxina é a responsável pela fisiopatologia da doença, e sua produção está na 
dependência de um bacteriófago que carrega o gene que codifica a toxina (tox +). Na 
fase lisogênica o DNA do fago se integra ao material genético da bactéria, havendo 
então a produção de toxina; sem a presença do fago não há presença de toxina.  

Quando hidrolisada, a exotoxina se divide em dois fragmentos: fragmento A e 
fragmento B. O fragmento B se liga em receptor de membrana, permitindo a entrada do 
fragmento A no citoplasma da célula através de um canal de pinocitose. O fragmento A 
inativa o Fator de Alongamento 2 (EF2), fundamental na síntese protéica celular. Essa 
inibição de síntese protéica tem como conseqüência uma diminuição de produção de L-
carnitina, importante carregador de ácidos graxos livres de cadeia longa para oxidação 
de mitocôndria. Conseqüentemente, há uma menor β-oxidação de lipídios, fonte 
energética importante.  

O único reservatório conhecido é o homem, podendo este estar na condição de 
doente ou portador, sendo o portador muito importante para disseminação da doença.  

A transmissão se dá por contato direto, através de secreção (gotículas de Flügge), 
fômites, ou ainda através do exsudato das lesões de pele. No nosso meio, a difteria pode 
ocorrer durante todo o ano, porém é mais freqüente nos meses frios quando ocorrem as 
maiores aglomerações. 

O período médio de incubação varia de três a seis dias, e a faixa etária de maior 
incidência é a pré-escolar, quando a cobertura vacinal (DPP) está acima de 80%, se 
desloca para adolescentes e adultos jovens, pois a revacinação a cada dez anos com a 
dupla adulto ainda não é rotina em nosso meio. 



É importante ressaltar que a doença pode acometer indivíduos corretamente 
vacinados, casos porém revestidos de menor gravidade.  

A doença não confere imunidade, sendo necessário que o paciente continue com o 
seu calendário vacinal. O exame de cultura de orofaringe dos contactantes é importante 
para o diagnóstico precoce dos doentes ou portadores, para que se possa instituir o 
tratamento dos doentes ou a esterilização dos portadores, assim como a vacinação 
desses últimos, caso não convenientemente vacinados. 

A incidência da doença diminuiu nos últimos 20 anos de 16 para 0,2 por milhão de 
habitante na Europa e nos Estados Unidos. A doença permanece endêmica nos países 
em desenvolvimento como Brasil, Nigéria e Índia. No Brasil, contudo, apresenta nítido 
declínio desde 1977, devido à política de vacinação. A maioria dos casos se concentra 
nas regiões Norte e Nordeste. Em São Paulo, o coeficiente de incidência é menor, 
1/100.000 habitantes, e a letalidade tem diminuído para 8,4%.  

O ressurgimento de uma grande epidemia na antiga União Soviética no início dos 
anos 1990 chamou a atenção: somente em 1995 foram notificados 50.412 casos, com 
coeficiente de incidência de 16,9/100.000 habitantes, com 1.500 mortes. Um dos fatores 
responsáveis por essa epidemia foi a desorganização na vacinação devido à 
desintegração da antiga União Soviética que fornecia o suporte de vacinas aos países 
independentes. Em 1997 o número de casos já havia diminuído para 4.057 com 
coeficiente de incidência de 2,7/100.000 habitantes. Mais da metade dos casos ocorreu 
em pessoas com mais de 15 anos, indicando que as crianças estavam relativamente 
vacinadas.   

A epidemia ocorrida na União Soviética serve como alerta. Para mantermos sob 
controle uma doença infecciosa prevenível por vacina é necessário não descuidar da 
vacinação básica e dos reforços. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

O diagnóstico da difteria é fundamentalmente clínico, e a terapêutica deve ser 
instituída sempre que houver suspeita clínica, visto que o diagnóstico laboratorial é 
demorado. A bacterioscopia e a cultura podem dar resultados falso-negativos e não 
informam se o Corynebacterium diphtheriae é ou não produtor de toxina. A prova de 
toxigenicidade (prova de Eleck), que é feita usando-se a cultura do paciente em meio de 
ágar-soro e antitoxina, demora em média 10 dias.  

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

No diagnóstico laboratorial, a bacterioscopia não tem valor diagnóstico devido à 
baixa especificidade do método, já que a visualização do C. diphtheriae é dificultada 
pela presença de diversos agentes próprios da flora natural ou patogênica. A cultura é o 
meio mais usado na prática para isolamento e identificação do bacilo, pois associada aos 
quadros clínico e epidemiológico confirma o diagnóstico, mesmo sem provas de 
toxigenicidade. Por meio de um swab estéril retira-se material das bordas das 
pseudomembranas existentes na garganta e no nariz, semeando-o em meio de cultura de 
Pai. Na coleta do material da orofaringe, a pseudomembrana não deve ser removida, já 
que sua remoção acelera a absorção da toxina e leva a sangramento. No meio de cultura 
de Pai, após oito a 12 horas se faz um esfregaço das colônias obtidas através do método 
de coloração de Albert-Laybourn (visualização dos caracteres chineses e coloração das 
granulações metacromáticas). A partir daí, a identificação do bacilo diftérico é feita 
através da semeadura em meio CTBA por 48 horas, a 37ºC, pelos testes bioquímicos de 



fermentação dos açúcares, hidrólise da uréia, redução do nitrato e presença de catalase e 
oxidase. 

Além disso, a prova de toxigenicidade de Eleck permite identificar in vitro a cepa 
virulenta pela precipitação de imunocomplexos através de uma antitoxina diftérica 
frente ao bacilo, incubada por dez dias. A prova in vivo pode ser realizada com testes 
cutâneos em cobaias. Em laboratórios especializados, realiza-se o PCR (polymerase 

chain reaction) para identificar o gene que codifica a subunidade A da toxina diftérica. 
A imunofluorescência constitui método rápido para detectar casos de difteria nas 
epidemias.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

ANGINA DIFTÉRICA 

a. Amigdalite estreptocócica: o paciente refere normalmente amigdalite de repetição, as 
placas são restritas às amígdalas, de caráter purulento, e o paciente não se encontra 
toxemiado. A temperatura é mais elevada e não há edema periganglionar. 

b. Angina monocítica da mononucleose infecciosa: aqui são observadas placas 
esbranquiçadas, adenomegalia generalizada, hepatosplenomegalia e, no hemograma, 
linfocitose com atípias linfocitárias. O paciente não apresenta toxemia. 

c. Angina de Paul-Vincent: é uma angina por associação fusoespiralar que ocorre 
normalmente em indivíduos desprovidos de hábitos higiênicos ou em 
imunodeprimidos; eles se apresentam com placas necróticas de odor fétido e febre 
alta. Na bacterioscopia são vistos bastonetes Gram-negativos fusiformes e espirilos. 

d. Gengivoestomatite herpética: normalmente ocorre em crianças menores de três anos 
e as lesões atingem gengiva, palato e língua, sem toxemia. 

e. Monilíase: em lactentes, quando há grande quantidade de monília na orofaringe, 
pode haver confusão com angina diftérica. 

f. Agranulocitose: podem aparecer placas e necrose; a história, porém, é mais longa e o 
diagnóstico é feito através do hemograma e punção de medula. 
 

DIFTERIA LARÍNGEA 

a. Laringite viral (laringe estridulosa): aqui não se nota exsudato; há história de 
infecção respiratória prévia. 

b. Epiglotite aguda: causada pelo Haemophilus influenzae, também não costuma 
apresentar placas e há história de infecção respiratória prévia. 

c. Aspiração de corpo estranho: apresenta uma história aguda e aos raios X pode-se, às 
vezes, visualizar o corpo estranho ou sinais de aspiração. 
 

RINITE DIFTÉRICA 

a. Rinite catarral: a coriza tem aspecto hialino e, eventualmente, purulento; não 
apresenta placas nem secreção sanguinolenta. 

b. Sífilis congênita: principalmente em lactentes e jovens, nos quais a difteria é bem 
rara; a hepatosplenomegalia é freqüente. 

c. Corpo estranho: o exame local e a história aguda podem ajudar no diagnóstico; 
habitualmente a secreção é unilateral. 
 



DIFTERIA CUTÂNEA  

Devido à ausência de toxemia e às características polivalentes da lesão, devemos 
pensar no diagnóstico diferencial toda vez que tivermos lesão de pele com erosão e 
crostas. 

 

TRATAMENTO E PROFILAXIA 

O paciente diftérico deve permanecer em isolamento por 10 dias, necessitando, para 
sua liberação, de culturas de nasofaringe e orofaringe negativas. A doença é de 
notificação compulsória. 

O doente deve permanecer internado sob vigilância cuidadosa para controle de 
insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e alterações neurológicas. 

Nos casos mais graves, quando a obstrução de vias aéreas determinar insuficiência 
respiratória, o paciente deve ser traqueotomizado, sendo absolutamente contra-indicado 
a intubação. O eletrocardiograma deve ser feito pelo menos em dias alternados, e 
quando ocorrer miocardite podem ser utilizados diuréticos e antiarrítmicos. O uso de 
digitálicos deve ser criterioso, pois há facilidade de intoxicação. O paciente deve 
permanecer monitorizado devido ao risco de arritmias graves. A utilização profilática de 
marca-passo pode ser bastante útil nos distúrbios de condução atrioventricular. A 
utilização de L-carnitina em trabalhos experimentais tem-se mostrado útil para melhorar 
o prognóstico das miocardites. 

Quando ocorrer paralisia do véu do palato, a alimentação deve ser cuidadosa para 
evitar broncoaspiração. Nos lactentes, aconselha-se o uso de sonda nasogástrica. A 
assistência respiratória pode ser necessária quando ocorrer paralisia intercostal e 
diafragmática. 

Se estiver presente nefrite, além dos diuréticos faz-se restrição hídrica. 
Eventualmente os pacientes desenvolvem anúria e necessitam de diálise. 

O tratamento específico visa atingir o agente e a toxina. Os antibióticos utilizados 
são eritromicina (quando o paciente pode deglutir), ou penicilina procaína, por 10 dias; 
eritromicina na dose de 40 a 50 mg/kg/dia VO, em quatro tomadas diárias (máximo de 
1,0 g/dia); e penicilina na dose de 50.000 U/kg/dia, por via IM, em duas tomadas diárias 
(máximo de 800.000 U/dia). 

Para neutralização da toxina utiliza-se soro antidiftérico (SAD) heterófilo, obtido de 
cavalo. A dosagem varia com a gravidade do caso, independentemente da idade do 
paciente, de 40.000 a 100.000 U, em dose única, IM ou IV (diluída em cerca de 100 mL 
de soro fisiológico) para correr em meia hora, aplicada na admissão. A antitoxina, 
quando ministrada por via IV, atinge pico sérico em 30 minutos, enquanto por via IM 
este pico é alcançado em seis horas. 

A utilização do SAD pode ser assim esquematizada: 

1. Casos leves: 40.000 U, metade IV e metade IM; 

2. Casos médios: 60.000 a 80.000 U, metade IV e metade IM; 

3. Casos graves: 100.000 U, dois terços IV e o restante IM. 
A administrção do soro deve ser precedida de rigorosa anamnese para detecção de 

história de alergia manifesta a soros heterólogos, e do teste de sensibilidade. A maneira 
de se fazer o teste diverge segundo alguns autores. No hospital Emílio Ribas, procede-se 
diluindo 1 mL de SAD em 9 mL de soro fisiológico. Injeta-se 0,1 mL por via 
subcutânea e aguarda-se 20 minutos; eritema maior que 1 cm de diâmetro significa uma 
reação positiva. Nesse caso, procede-se à dessensibilização. 



Deve estar disponível medicação para combater uma possível anafilaxia. 

A dessensibilização deve ser feita utilizando-se a mesma solução anterior, em 
aplicações crescentes de 0,1 mL, 0,2 mL, 0,3 mL, 0,4 mL e 0,5 mL, por via subcutânea, 
aguardando-se um intervalo de meia hora entre uma e outra. Toda vez que houver uma 
reação alérgica, voltar à dosagem anterior, e assim progressivamente, até que se alcance 
0,5 mL sem reação. Dar, então, a dose total como foi preconizado anteriormente. 

Após oito dias da administração do SAD podemos ter reação urticariforme, febre 
moderada e infartamento ganglionar, caracterizando a doença do soro. 

O tratamento deve ser instituído logo que suspeitarmos da doença: quanto mais 
precoce, melhor o prognóstico. 

 

PREVENÇÃO  

Como a transmissão é direta, de pessoa a pessoa, os únicos métodos de profilaxia são 
a vacinação e o controle de portadores. 

Há países, como a Romênia, onde o Corynebacterium diphtheriae é fagotipado, 
conseguindo-se, pois, chegar ao foco inicial da disseminação do agente. 

O emprego da vacina iniciou-se em 1923, ocorrendo uma queda acentuada da doença 
nos países que adotaram a vacinação maciça. A imunização ativa é feita através da 

DPT-Hib que deve ser aplicada no 2o, 4o e 6o meses de vida, com reforços de DPT aos 
15 meses e dos quatro aos seis anos. A vacina antidiftérica deve ser aplicada de dez em 
dez anos, já que a imunidade conferida tanto pela vacina como pela doença não é 
duradoura, e os títulos de anticorpos na maioria dos pacientes após dez anos não são 
mais protetores. A orientação de revacinação foi introduzida em 1989. 

Outro dado fundamental é o controle dos portadores: os contactantes devem fazer 
cultura de orofaringe e nasofaringe, e os casos com cultura positiva devem receber 
eritromicina durante dez dias e ser encaminhados para vacinação primária ou 
complementação do esquema vacinal. O paciente também deve receber ou completar 
seu esquema vacinal. 

A vacina DPT, quando feita corretamente, confere imunidade em cerca de 86% dos 
indivíduos vacinados, e os 14% restantes, caso adquiram a doença, não a terão como 
formas graves. Hoje estudos mostram que as vacinas conjugadas, DTaP-IPV e DTaP-
IPV/Hib, são seguras e imunogênicas e têm a vantagem de diminuir o número de 
injeções. Para analisar a condição imunitária de um indivíduo, utiliza-se o teste Schick, 
que consiste na injeção intradérmica de toxina (1/50 da dose letal mínima para cobaia) 
no antebraço direito. No antebraço esquerdo injeta-se esta solução submetida a 70ºC por 
dez minutos, para destruir a toxigenicidade, mas manter ainda seu poder alergênico. 
Este teste pode ser utilizado para estimar-se a suscetibilidade de uma população à 
Difteria. O teste de Schick pode ser assim interpretado: 

 
1.  Reação de hipersensibilidade presente nos dois antebraços: é a chamada pseudo-

reação; 

2.  Reação do antebraço esquerdo desaparece e a reação do antebraço direito 

permanece com uma evolução mais demorada seguida de descamação local: é a 
chamada reação combinada; 

3.  Reação positiva: é aquela que ocorre só no antebraço direito; 

4.  Ausência de reação: ocorre nos dois braços em indivíduos imunes. 



Os países que têm a difteria sob controle apresentam 90 a 95% da população 
negativa para o teste de Schick. 

A quantidade de antitoxina circulante também pode ser medida para avaliar a 
imunidade, mas o método ainda não está sendo usado de rotina.  
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