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GLOSSÁRIO Nº5: Tipos de Infeção 

 

 

 

 

 

In
fe

çã
o

Crónica

Recorrente

Generalisada

Localizada

Uma infeção de longa duração ou persistente, caracterizada por um grau atenuado de inflamação e de 

resposta imune. 

Uma infeção que ocorre repetidamente e usualmente está associada a episódios agudos. 
 

Uma infeção que está presente em diversos órgãos ao mesmo tempo, o que acontece na septicemia. 
 

Uma infeção que está restrita a um único órgão, tal como uma infeção nos ouvidos ou uma infeção 

urinária. 
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Classificação de infeções por órgão 

Infeção O que é? Sintomas/Manifestações clínicas 
Crescimento bacteriano 

excessivo (SIBO) 
Um crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado que pode 

desencadear infeções.  
Pode agravar sintomas, tais como diarreia, fezes moles, indigestão e/ou 

má absorção de nutrientes. 
Bronquite Uma inflamação das estruturas que levam o ar para e dos pulmões 

(brônquios).  
Tosse e falta de ar são os mais frequentes e principais sintomas 

Celulite Uma infeção bacteriana da pele.  Manifesta-se com vermelhidão, inchaço, calor, dor e sensibilidade ao 
toque. 

Colite Uma inflamação do cólon (intestino grosso). Causa feridas, dor e hemorragias (sangramento). 
Cistite Uma inflamação da bexiga, geralmente causada por uma infeção.  Pode causar dor e uma sensação de ardor quando se esvazia a bexiga. A 

urina pode também ficar mais escura e com um odor diferente. 
Encefalite Uma inflamação do cérebro, mais frequentemente causada por infeções 

virais.  
Podem incluir dor de cabeça, febre, estados de confusão, convulsões e 

vómitos. 
Endocardite Uma inflamação do coração. Pode ser causado por bactérias ou outros 

microrganismos em circulação no sangue e que se fixem no coração.  
Podem incluir febre, fraqueza, perda de peso, sopro cardíaco, e falência 

cardíaca.  
Hepatite Uma inflamação do fígado, mais frequentemente causada por infeções 

virais, apesar de outras causas, tais como as doenças autoimunes, 
poderem também causá-la. 

Podem incluir icterícia (coloração amarelada da pele e da parte branca 
dos olhos), falta de apetite, vómitos, cansaço, dor abdominal ou diarreia.  

Meningite Uma inflamação dos tecidos que rodeiam o cérebro e a coluna 
(chamadas meninges). É mais comummente causada por infeções virais.  

Podem incluir febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço e/ou incapacidade 
de tolerar luz ou sons altos.  

Otite Uma inflamação ou infeção do ouvido. Apesar de poder acontecer em 
adultos é muito mais frequente em crianças.  

Podem incluir dor, febre, dificuldades auditivas, perda de equilíbrio e as 
crianças podem também mexer (puxar) na sua orelha.  

Pericardite Uma inflamação do coração (mais especificamente da membrana que 
rodeia o coração, chamada pericárdio).  

 Pode manifestar-se através de uma dor aguda no peito, mas pode 
também causar palpitações cardíacas, falta de ar e/ou febre.  

Faringite Uma inflamação da parte de trás da garganta (a faringe), geralmente 
causada por uma infeção viral.  

Leva a dores de garganta, mas também pode causar febre e/ou 
dificuldade em engolir.  

Septicemia Uma infeção generalizada. Um tipo muito grave de infeção.  Pode levar à falência de todos os órgãos do corpo. 

Amigdalite Uma inflamação das amígdalas. Mais frequentemente causada por uma 
infeção viral com uma evolução rápida.  

Podem incluir dor de garganta, febre, inchaço das amígdalas e/ou 
dificuldades em engolir.  

 


