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1. RESUMO 

     A coqueluche é uma doença infecciosa respiratória comum, mundialmente 

distribuída e causada pela bactéria Bordetella pertussis, pode acometer tanto adultos 

como crianças, sendo mais letal em recém-nascidos. O contágio se dá pelo contato 

com secreções de indivíduos infectados, como por exemplo, gotículas de saliva ao 

tossir ou falar.  

    Globalmente a coqueluche ainda é uma das mais importantes causas de morte 

infantil, mesmo em países com alta cobertura de vacinação. Embora a Bordetella 

pertussis seja sensível à maioria dos antibióticos, os pacientes geralmente recebem o 

diagnóstico tardio, quando a bactéria já causou lesão ao trato respiratório do paciente. 

Novos casos da doença surgem todos os anos, e estudos recentes mostraram que 

existem cepas mutantes responsáveis por um grande surto da doença. 

 

2. INTRODUÇÃO 

     A doença coqueluche também é conhecida como tosse comprida ou pertussis. É 

uma doença respiratória comum e altamente infecciosa que afeta predominantemente 

bebês e crianças pequenas. É causada pela bactéria Bordetella pertussis, transmitida 

através das secreções respiratórias de um indivíduo infectado para o trato respiratório 

de um novo hospedeiro humano. A bactéria se adere às células ciliadas e aos fagócitos 

do epitélio respiratório, ocorrendo então a produção de toxinas. 

    A coqueluche é muito comum em muitos países em desenvolvimento, mantendo-se 

um coeficiente de incidência em torno de 1/100.000 habitantes.  (CENTER FOR 

DESESE CONTROL, 2014; TRABULSI L R, ALTERTHUM F; et al, 2008; ENBLING; et 

al, 2005). 

   

 

 



3. OBJETIVOS 

   Este trabalho tem como objetivos evidenciar a importância médica da coqueluche, 

suas características fisiopatológicas, epidemiológicas, formas de diagnóstico, 

tratamento e prevenção, pois mesmo com a vacina mundialmente difundida, novos 

casos são registrados todos os anos, principalmente acometendo recém-nascidos. 

 

4. METODOLOGIA 

    O trabalho foi desenvolvido com base em pesquisas de revisões bibliográficas, 

consultadas em fontes como Scielo e PubMed e livros de microbiologia. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

   Globalmente, a coqueluche (pertussis) ainda é uma importante causa de morte na 

infância e continua a ser uma preocupação de saúde pública. A transmissão se dá, 

principalmente, pelo contato direto de pessoa doente com pessoa suscetível, através de 

gotículas de secreção da orofaringe eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. (JAWETZ; 

et al, 2010; WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2011; ENBLING; et al, 2005). 

    O agente causador da coqueluche é a bactéria Bordetella pertussis, delicados 

cocobacilos gram negativos encapsulados, de aproximadamente 0,8 por 0,4 mm, 

arranjados isoladamente ou em pequenos grupos. Essa bactéria coloniza os cílios do 

epitélio respiratório de mamíferos. Geralmente, pensa-se que a B. pertussis não invade 

os tecidos, mas um trabalho recente mostrou a bactéria nos macrófagos alveolares. 

(TRABULSI L R, ALTERTHUM F; et al, 2008). 

    Embora a Bordetella pertussis seja suscetível à maioria dos antibióticos, a maioria 

dos pacientes recebe um diagnóstico tardiamente, quando os antibióticos podem não 

atuar de maneira eficaz, pois a bactéria já causou danos ao trato respiratório. 

(ENBLING; et al, 2005). 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

     A coqueluche é uma infecção respiratória comum, de distribuição mundial e que 

acomete principalmente recém-nascidos. É uma doença endêmica, mas também se 

apresenta em forma epidêmica e ainda hoje é uma preocupação a nível de saúde 

pública. É causada pela bactéria Bordetella pertussis, que coloniza o trato respiratório 

do indivíduo e novos estudos mostram a invasão tecidual da bactéria. Novos casos 

surgem todos os anos, recentemente foram descobertas cepas mutantes que causaram 

um grande surto da doença, casos assim servem de alerta para que os orgãos de 

saúde desenvolvam novas vacinas e tratamentos mais eficazes para a doença. 
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