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Complicações da infecção por Campylobacter podem incluir bacteremia que ocorre temporariamente em algumas pessoas com colite. Essa infecção geralmente não causa sintomas ou complicações. No entanto, em algumas pessoas, geralmente aquelas com uma desordem que enfraquece o sistema imunológico, como aids, diabetes ou câncer, a
infecção ataca a corrente sanguínea continuamente ou repetidamente. Esta infecção causa febre prolongada e recorrente. Outros sintomas se desenvolvem à medida que a corrente sanguínea transmite a infecção para outras estruturas, como as seguintes: a síndrome de Guillain-Barré (transtorno nervoso) se manifesta em aproximadamente 1 em cada
2.000 pessoas com colite campylobacter porque anticorpos produzidos pelo corpo para combater a infecção às vezes atacam os nervos também. A síndrome de Guillain-Barré causa fraqueza ou paralisia. A maioria das pessoas se recupera, mas os músculos podem ficar muito enfraquecidos. As pessoas podem ter dificuldade para respirar e devem usar
um ventilador mecânico. A fraqueza nem sempre está completamente resolvida. Cerca de 25% a 40% das pessoas que desenvolvem a síndrome de Guillain-Barré tiveram uma infecção anterior com Campylobacter. Artrite reativa pode ocorrer dias a várias semanas após o fim da diarreia. O transtorno geralmente causa inflamação e dor nos joelhos,
quadris e tendão de Aquiles. Inflamação dos olhos (uveíte) e uretra (que causa dor durante a urinação) também podem ocorrer. Enterite de campylobacter spp. (cie-10 a 04.5) Campylobacteriosis Introducción: Es una zoonosis ampliamente difundida y una de las causas más frecuentes de diarrea aguda desde então são identificados como productor de
esta patología en 1975. Agente etiológico: Campylobacter spp., gram bacilo negativo, con forma de S o circular, flagelato, microaerófilo. Campylobacter é o chefe dos agentes. Otras especies involucradas en la enfermedad filho humano Campylobacter laridis y Campylobacter feto subespecie feto. Temperatura ideal desarrollo de Campylobacter jejuni es
42° C, sem cresce por debajo de 30° C. La dosis infectante tiene un amplio rango 500-106 microrganismos. Epidemiología: El reservorio make los animales domésticos (aves de curral, vacunos, ovelhas, porcinos, echinos, perros y gatos) en los que Campylobacter jejuni es un commensal del tracto digestive al igual que en los animales salvajes. Las aves
de corral carne é geralmente contaminado. La transmisión ocurre por el consumo de alimentos crudos o insuficiente cocidos, água y caranguejos contaminados. También é puede trasmitir por contacto con animales infecta y persona uma persona. En los climas templados la mayor incidencia se observar a final del verano y comienzo del otoño. Los grupos
de edad más afetaram o filho de 1 año y adultos jóvenes en los países desarrollados y mayores de 5 años en los países en desarrollo. La relación infección aintomática/enfermedad es 2/1. Reseña de sprouts recientes: Alce incriminados em brotos são diferentes (carne de frango, carne vermelha, leite cru, água, etc.) Vinte e cinco surtos (nº 539 pessoas e
uma morte) foram relatados nos Estados Unidos entre 1993 e 1997. Um surto de diarreia aguda por C. coli (nº 24) foi estudado em Bruxelas. A comida incriminada era salada de presunto e queijo. Physiopathogenia: Campylobacter spp. atinge o intestino delgado, multiplica-se em bile, o que ajuda a colonizar a primeira parte do intestino delgado, prende e
ataca as membranas mucosas. Também afeta yeyuno, íleo e cólon também causa bacteriemia. Clínica: O período de incubação varia de 1 a 7 dias e está associado a uma dose de inócum. O período de invasão ou prodrosomala dura de 12 a 24 horas e apresenta sintomas não específicos (dor de cabeça, mialgia, febre e desconforto). O período da
condição começa com diarreia a aguada (excreção) ou ensanguentada, que pode chegar a 10 movimentos intestinais/dias e dor abdominal. Febre e desconforto persistem. Na colite aguda, os sintomas são febre constante ou com bico diário, dor de cólica abdominal, diarreia inicialmente aguada, e depois sangrenta e tenesmused. Complicações locais são
os abscessos de criptas e granuloma. Cerca de 1% dos pacientes desenvolvem bacteremia. Em uma mulher grávida, isso pode causar aborto. Desenvolve-se em 1 dia-2 semanas, cerca de 20% dos pacientes caem por várias semanas. As pessoas que vivem com HIV/AIDS têm imagens mais pesadas e maior incidência de locais extra-intin. Uma ligação
entre a síndrome de Guillain-Barré associada à infecção por Campylobacter jejuni é descrita. (Isso estaria associado a um ganglioide semelhante ao ácido sálico encontrado em algumas cepas). Definição de um caso suspeito: doença de diarreia febril aquática ou sangrenta. Definição confirmada do caso: Caso suspeito com Lesão de Campylobacter spp
YD. fezes ou sangue. Diagnóstico da doença: Métodos auxiliares epidemiológicos clínicos: estudo bacterioscópico de fezes no campo escuro ou microscopia de contraste de fase ou com cor gram ou Wright (observação de glóbulos brancos, eritrócitos) tem sensibilidade de 50-75%, cultura em mídia especial, isolamento, identificação e dactição. Se a
amostra for processada após 2 horas, ela deve ser coletada por meio de transporte (Campy-tio, Cary-Blair) ou armazenada a 4o C. Uma avaliação da técnica pcr/DNA para pesquisa de fezes está em andamento. Aviso: Pela legislação sanitária vigente, casos individuais foram notificados em vários países. Obrigatório em caso de surto. Análise de
alimentos e outras amostras: Cultivo, isolamento, identificação e registro de amostras de alimentos e outras técnicas (PCR) Tratamento: É necessário o manejo adequado da ingestão de usinas hidrelétricas (água e glicose, sais de reidratação) e em formas severas de hidratação Começando. A doença não requer tratamento antibiótico de rotina. Limita-se a
convidados especiais (grávidas, imunocomprometidas) e pode ser considerada pessoas imunocompetuntes com diarreia sangrenta ou sintomas de agravamento que duram mais de uma semana. Campylobacter jejuni é sensível a macrolides, aminoglicosídeos, nitrofuranos, carbapenems, klindamicina e resistente à penicilina, cefalosporinas, rifampicina e
vancomicina. A sensibilidade a outros quimiofibióticos deve ser avaliada localmente (ampicilina, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxsol, quinolone fluorada). O tratamento de escolha é eritrenina e tem mostrado um benefício claro ao encurtar a evolução da diarreia. Medidas de prevenção e controle: Visam prevenir a transferência de animais para produtos
humanos e a contaminação das fontes de água. Educação em saúde, descarte de secreções sanitárias, abastecimento seguro de água, higiene pessoal e gestão de alimentos higiênicos são essenciais. Bibliografia Geral Anônima: Enteritis por Campylobacter. Em Infectious Disease Control J Chin, OPAS/WHO, 17 edição, Washington DC, 2001:233-236.
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