
OBJETIVOS GERAIS DO TEMA
Introduzir o conceito de doenças transmissíveis

e descrever as principais características da AIDS

e da Dengue.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car algumas defi nições que

envolvem o conceito de doenças

transmissíveis;

2 reconhecer conceitos importantes relativos

à AIDS;

3 reconhecer conceitos importantes relativos

à Dengue;

4 listar medidas de combate e prevenção à

Dengue.

Tema 2

Doenças transmissíveis

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Pesquisa_Saude/tela15.html



COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de realizar ações de promoção da

saúde que resultem em melhoria da qualidade

de vida, utilizando os recursos dos serviços

de saúde de forma articulada com recursos

de outros setores disponíveis na comunidade,

inclusive de grupos sociais ou organizações não

governamentais.
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PEQUENOS SERES, GRANDES CONSEQÜÊNCIAS

Você com certeza já deve ter “pego” uma gripe ou um resfriado em algum

momento da sua vida, não é verdade? E deve ter sofrido com todos os sintomas

incômodos que qualquer um desses estados clínicos apresenta.

Você, provavelmente, já sabe que gripe e resfriado são doenças diferentes. Os

sintomas da gripe são mais intensos (febre alta; cansaço e fraqueza; tosse; dores

de cabeça, musculares e de garganta) que os do resfriado, que tem um caráter mais

infl amatório (coriza constante ou obstrução nasal e irritação na garganta). No

entanto, ambos são provocados por microorganismos, mais precisamente por vírus.

Enquanto os resfriados podem ser causados por rinovírus, adenovírus ou vírus

parainfl uenza, a gripe é desencadeada especifi camente pelo vírus infl uenza.

Os dois estados patológicos citados são caracterizados como doenças transmissíveis.

Isto porque são causados por organismos parasitantes (no caso, vírus) capazes de

migrar de um indivíduo infectado para um indivíduo sadio.

Fonte: http://www.bibliotecavir
tual.sp.gov.br/dest200807.html

Figura 2.1: Gripes e 
resfriados são doenças 

transmissíveis 
causadas por vírus.
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Com os avanços de novas tecnologias na área biomédica, melhorias sanitárias,

aumento do acesso aos serviços de saúde e implantação de medidas de controle,

muitas das doenças ditas transmissíveis foram ERRADICADAS ou estão em declínio. 

No entanto, outras ainda nos afl igem e estão longe de serem controladas. É o

caso da AIDS, em nível mundial, e da Dengue, um grave problema nacional.

Por sua evidente importância, vamos, neste e no próximo tema, aprender sobre

algumas das principais doenças transmissíveis.

MAS O QUE SÃO DOENÇAS INFECCIOSAS?

Imagino que você já ouviu falar em doenças transmissíveis. Bem, mesmo que já

saiba um pouco sobre elas, vale a pena relembrar!

As doenças infecciosas (ou transmissíveis) têm sido, durante muitos anos, a

principal causa de mortalidade no mundo, principalmente entre crianças. Por

esse motivo, elas não poderiam deixar de ser um grande problema de Saúde

Pública. Para se ter uma idéia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima

que, aproximadamente, quinze milhões de crianças em todo o mundo morrem,

por ano, de doenças causadas por microorganismos patogênicos.

O mais assustador é que esse quadro poderia ser evitado com MEDIDAS PROFILÁTICAS

relativamente simples, tais como:

• melhoria das condições de higiene;

• educação; 

• programas de saneamento básico.

ER R A D I C A R

ME D I D A S 
P R O F I L Á T I C A S

Fonte: http://www.ribeiraopre
to.sp.gov.br/ssaude/principal/
maissaude/I16hepatiteA.htm

Figura 2.2: A falta de
saneamento básico é uma
das principais causas do 
grande número de pes-
soas afetadas por doenças 
transmissíveis nos países 
em desenvolvimento.

Eliminar, extirpar, destruir, 
exterminar.

(Fonte: Dicionário Houaiss
de Língua Portuguesa.)

Toda e qualquer ação 
que busque evitar o
desenvolvimento de doenças 
e sua disseminação.
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Vamos, aqui, utilizar a defi nição de doença transmissível da Organização Mundial

de Saúde para que você, futuro técnico de enfermagem, possa compreender sobre

esse sério problema de saúde pública:

Doença transmissível é aquela determinada por agente infeccioso específi co ou

por seus produtos metabólitos e que resulta da transmissão desse agente ou

de seus produtos, de um reservatório para um hospedeiro suscetível, de forma

direta ou indireta.

As doenças transmissíveis podem ser classifi cadas em doenças infecciosas

(bacterianas, por ESPIROQUETAS, MICÓTICAS, por protozoários) e doenças virais.

Você será apresentado, nas próximas seções, às características gerais de

algumas das mais importantes doenças infecciosas. É importante que você

busque esclarecer termos que sejam desconhecidos e discuta com colegas e

tutor, através do fórum específi co, as dúvidas que porventura surgirem sobre

as doenças transmissíveis.

ES P I R O Q U E T A

Atividade 1 
Atende ao Objetivo 1 .

Vamos testar se você já fi xou algumas informações importantes que foram
dadas neste tema até este ponto? Então, pegue um lápis ou caneta e complete
as frases a seguir:

a. A ____________ e o _____________ são doenças transmissíveis pelo vírus
infl uenza e por rinovírus, respectivamente, que freqüentemente afetam as
pessoas.

b. ___________________,_________________e___________________ são medidas 
profi láticas relativamente simples, que deveriam ser implantadas pelos governos 
para diminuir a disseminação de doenças transmissíveis.

c. ____________,_______________,_______________ e______________ são agentes 
infecciosos causadores das doenças chamadas transmissíveis.

AIDS – SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA

A AIDS é uma SÍNDROME que se apresenta após o organismo humano ser infectado

pelo vírus da IMUNODEFICIÊNCIA humana, mais conhecido como HIV.

As pessoas infectadas pelo HIV evoluem para grave disfunção do sistema

imunológico. Isso acontece porque o vírus invade e destrói um tipo de linfócito

T, que é uma importante célula do sistema imune, responsável pela identifi cação

Um tipo de bactéria que 
tem formato em espiral.

O que é relativo à micose, 
ou seja, é causado 

por fungos.

MI C Ó T I C A

Conjunto de sinais e 
sintomas que juntos

 caracterizam uma doença.

SÍ N D R O M E

Incapacidade do sistema 
imune do organismo de se 
defender da infecção por 

microorganismos.

(Fonte: http://
www.aids.gov.br/data/Pages/

LUMISBF548766PTBRIE.htm)

MI C Ó T I C A
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de organismos estranhos ao nosso corpo, e pela coordenação da resposta

imunológica adequada aos invasores. Com o sistema imunológico debilitado

pela perda de muitos linfócitos o organismo humano fi ca suscetível à infecção

por diversos tipos de microorganismos, entre eles os patogênicos.

Fonte: http:
//www.senado.gov.br/
comunica/agencia/cidadania/
Doencasdeinverno/not01.htm

Figura 2.3: O HIV
enfraquece o sistema 
imunológico e deixa a 
pessoa infectada mais
exposta ao desenvolvi-
mento de diversas doenças.

As pessoas com AIDS estão vivendo mais e melhor, o que se deve à terapia

antirretroviral (ARV), que é uma combinação de pelo menos três drogas que

retardam a evolução da infecção.

Juntamente com as campanhas de prevenção, os ARVs parecem estar contribuindo

para a estabilização do crescimento da epidemia de AIDS no Brasil.
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� Os números da AIDS

Em 2007, o relatório anual do Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS declarou que 
existem, aproximadamente, 33 milhões de pessoas 
vivendo com AIDS no mundo. 

Só no Brasil, entre 1980 e junho de 2007, foram 
notifi cados 474.273 casos da doença. Em 2005, 
foram notifi cados mais 35.965, o que representa 
uma taxa de incidência em torno de 19,5 infectados 
a cada 100 mil habitantes.

Diante desses números não é difícil entender por 
que a AIDS representa um dos maiores problemas 
de saúde da atualidade. Mais ainda em virtude de 
seu caráter PANDÊMICO e sua gravidade.

PA N D Ê M I C O

O que tem caráter de
pandemia. Pandemia é uma 
epidemia que atinge grandes 
proporções geográfi cas.

(Fonte: Adaptado de http:
//www.aids.gov.br/data/Pages/
LUMIS63943F78PTBRIE.htm.)
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Denomina-se transmissão 
vertical do HIV a situa-
ção em que a criança é
infectada pelo vírus da

 AIDS durante a gestação, 
o parto ou por meio 

da amamentação.

A TRANSMISSÃO VERTICAL, cujo combate éuma das prioridades do Programa

Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS), também vem sendo reduzida com a

instituição do tratamento/QUIMIOPROFILAXIA da gestante/parturiente e da criança

exposta, que além da quimioprofi laxia com o AZT será alimentada desde o

nascimento com leite em pó (fórmula infantil), e não com leite materno.

TR A N S M I S S Ã O 
V E R T I C A L

AZT

QU I M I O P R O F I L A X I A

Os AGENTES ETIOLÓGICOS da AIDS são os vírus HIV-1 e HIV-2. Esses vírus

são bastante sensíveis ao meio externo, o que signifi ca dizer que podem ser

inativados por:

• agentes físicos, como, por exemplo, o calor;

• agentes químicos, como, por exemplo, hipoclorito de sódio e glutaraldeído.

O homem é o reservatório dos dois tipos de HIV. Isso signifi ca que o vírus

fi ca armazenado em nosso organismo esperando uma oportunidade para ser

transmitido a outro.

O técnico em enfermagem, assim como outros profi ssionais da área
de saúde, está exposto o tempo todo ao contágio por inúmeros
microorganismos, devido, principalmente, ao seu ambiente de trabalho.
No site do Ministério da Saúde, você poderá encontrar dicas importantes
de como diminuir os riscos da exposição ocupacional.

Quando estiver navegando pela internet, não deixe de visitar o
endereço http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd06_02.pdf. Lá,
você encontrará uma cartilha de biossegurança e quimioprofi laxia
da exposição ocupacional ao HIV, que explica de forma simples as 
principais normas de segurança relacionadas ao assunto. 

Fonte: www.sxc.hu 
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AG E N T E E T I O L Ó G I C O 

O mesmo que profi laxia
 química, ou seja, 

o uso de substâncias 
químicas para evitar 

a contaminação/infecção
 por microorganismos. 

Um medicamento 
utilizado no tratamento 
de pacientes com AIDS.

O mesmo que patógeno, 
ou seja, é o agente causador 
de uma doença, podendo

 ser: bactéria, fungo,
 protozoário, 

helminto ou vírus.

��
�
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O HIV pode ser transmitido:

• pelo sangue (via PARENTERAL e vertical);

• pelo esperma (via SEXUAL);

• pela secreção vaginal (via sexual);

• pelo leite materno (via vertical).

Sendo assim, os fatores de risco associados aos mecanismos de transmissão do

HIV são:

• Tipo de prática sexual – as situações que propiciam aumento do risco de

transmissão do HIV são:

– relações sexuais desprotegidas;

– relações sexuais durante o período

menstrual ou que ocasionam

sangramento;

– sexo anal desprotegido (receptivo

e/ou insertivo).

• Utilização de sangue ou seus derivados, 

não testados ou tratados inadequadamente, 

assim como a recepção de órgãos ou sêmen

de doadores não triados e testados.

TR A N S M I S S Ã O 
P A R E N T E R A L

TR A N S M I S S Ã O S E X U A L

Fonte: www.sxc.hu

So
p

h
ie

Fonte: www.sxc.hu

Transmissão do vírus 
através de transfusão de
sangue e hemoderivados
contaminados pelo vírus da
AIDS, bem como através
da utilização de seringas e 
agulhas contaminadas.

Através de relações sexuais 
tanto do homem para a 
mulher como da mulher 
para o homem, em qualquer 
idade da vida.

• Reutilização de seringas e agulha

• Transmissão ocasionada por acidente 

com material biológico, sem a utilização de

equipamentos de proteção individual (EPI),

como, por exemplo, luvas de procedimentos, 

óculos de proteção e máscara.



                 ·33·

Tema 2

e-Tec Brasil
Enfermagem

• Transmissão vertical – o feto de uma mulher portadora do

HIV pode adquirir esse vírus durante:

– a gestação.

– o trabalho de parto;  

– o parto.

Qualquer uma das opções anteriores poderá acontecer devido ao

contato do feto com o sangue e/ou a secreção vaginal da mãe, ou,

ainda, através do leite materno (pós-parto).

O tempo entre a exposição ao HIV e o aparecimento dos sintomas

é de cinco a 30 dias.

O período após o aparecimento dos sintomas até o desenvolvimento

da imunodefi ciência é longo. Não há consenso sobre o período em

que a pessoa vive com a imunodefi ciência.

A susceptibilidade à doença é geral, em vista dos vários modos de transmissão.

Vulnerabilidade, para os não-infectados, signifi ca ter pouco ou nenhum controle

sobre o risco de adquirir o HIV ou outra DST. Já para os doentes, vulnerabilidade

signifi ca ter pouco ou nenhum acesso a cuidados e suportes apropriados como

centro de orientações e diagnósticos.

A abordagem clínico-terapêutica do HIV tem se tornado cada vez mais complexa,

em virtude da velocidade do conhecimento acerca desse agente. O avanço nas

pesquisas científi cas acerca do assunto tem possibilitado o surgimento de

inúmeras drogas para o tratamento da doença. Dessa forma, o combate ao

vírus nunca é feito por meio de um único medicamento, e sim pela combinação

de vários.

Fonte: www.sxc.hu w.sxc
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.4: A terapia 
combinada é a mais 
comum no caso do 

tratamento da AIDS 
e signifi ca usar uma ou 

mais drogas combinadas.
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Sigla para o termo Doenças
 Sexualmente Transmissíveis.
 Como o nome já dá uma
 idéia, é o tipo de doença
 que podemos pegar através
do ato sexual (anal, vaginal
ou oral), sem proteção, com

pessoas contaminadas.
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Fonte: www.sxc.hu
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O tratamento da AIDS tem como objetivo prolongar a sobrevida e melhorar a

qualidade de vida da pessoa infectada. As drogas anti-HIV atuam impedindo a

multiplicação do vírus, o que resulta na redução da carga viral e reconstituição

do sistema imunológico. Todo o tratamento é garantido pelo Sistema Único de

Saúde, por meio de ampla rede de serviços.

Você também pode e deve conhecer o
Programa Nacional de DST/AID
Ministério da Saúde. Para isso, ace
link www.aids.gov.br/legislacao.

Esse é um site com várias inform
sobre AIDS e outras doenças sexualm
transmissíveis. Lá, você encontrará 
informação sobre as doenças, fo
de prevenção e combate, tratam
legislação e muito mais.

Nesta seção, você recebeu várias informações a respeito da AIDS, uma doença

transmissível de alcance mundial. A próxima seção é dedicada a uma outra

doença transmissível, a Dengue. Além de todas as suas peculiaridades, como,

por exemplo, sua transmissão através de um mosquito, a Dengue é uma doença

restrita aos países de clima tropical. No Brasil, é uma importante doença 

transmissível, que apresenta níveis elevados de infecção durante o verão, o que

justifi ca sua presença neste tema.

Atividade 2 
Atende ao Objetivo 2 .

Vamos testar seus conhecimentos sobre a AIDS? Correlacione, então, a coluna
da direita com a da esquerda.

(1) Sangue (    ) Célula do sistema imunológico que é invadida

(2) Hipoclorito de sódio pelo vírus HIV.

(3) Transmissão vertical (    ) Combinação de drogas que combatem a

(4) Terapia antirretroviral multiplicação do vírus HIV.

(5) Linfócito T (    ) Agente químico capaz de inativar o vírus HIV.

(6) HIV (    ) Fluido corporal através do qual o vírus da
AIDS pode ser transmitido.

(    ) Agente etiológico da Síndrome da
Imunodefi ciência Humana.

(    ) Situação em que a criança é infectada pela mãe
durante gestação, parto ou amamentação.

��
�
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DENGUE

Nesta seção, vamos falar de uma doença transmissível que se tornou um dos

maiores problemas de Saúde Pública no Brasil: a Dengue.

A Dengue é, atualmente, a mais importante arbovirose (causada por ARBOVÍRUS)

que afeta o ser humano. Sua ocorrência e disseminação se dão especialmente em

países tropicais, onde as condições do meio ambiente, como, por exemplo, o

clima, favorecem o desenvolvimento e a proliferação do mosquito Aedes aegypti,

principal vetor da doença (também vetor da febre amarela urbana).

É uma doença que se apresenta como uma febre aguda. Ela pode ter um curso

benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente, que pode ser:

• Dengue Clássico (DC);

• Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) ou Síndrome do Choque da Dengue

(SCD).
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.5: A Dengue é um 
importante problema de 
Saúde Publica nos países 

de clima tropical.

AR B O V Í R U S

Todos os vírus 
que são transmitidos 

por insetos, como, por 
exemplo, os mosquitos.
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Vamos, agora, entender como a Dengue se manifesta em cada uma de suas

clínicas citadas anteriormente:

• Dengue Clássico (DC): o quadro clínico pode variar muito. O primeiro

sintoma costuma ser uma febre alta. Os sintomas seguintes podem ser:

– cefaléia (dor de cabeça);

– prostração (abatimento);

– artralgia (dor nas articulações);

– anorexia (perda de apetite);

– astenia (debilidade);

– náuseas;

– vômitos;

– exantemas (manchas vermelhas);

– pruridos cutâneos (comichões na pele).

Existem muitas doenças cujos sintomas se confundem com a Dengue. Por essa

razão, o diagnóstico diferencial é muito importante. As principais doenças a

serem consideradas antes do diagnóstico defi nitivo de Dengue são gripe, rubéola, 

sarampo e outras infecções virais, bacterianas e EXANTEMÁTICAS. Além das doenças 

citadas, outros agravos (doenças) devem ser considerados de acordo com a 

situação epidemiológica da região, ou seja, de acordo com as características de

desenvolvimento de doenças em determinada região.

• Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) ou Síndrome de Choque da

Dengue (SCD): a pessoa doente pode ter sangramentos (hemorragias)

que levam ao choque e à morte. O choque é decorrente do aumento

da permeabilidade vascular seguida de hemoconcentração (aumento

da concentração do sangue) e falência circulatória. No início da fase

febril, o diagnóstico diferencial deve ser feito com outras infecções

virais e bacterianas. A partir do 3º ou 4º dias, o diagnóstico diferencial

deve ser feito com choque endotóxico decorrente de infecção bacteriana

ou meningococcemia. Outras doenças com as quais se deve fazer o

diagnóstico diferencial são:

– leptospirose;

– febre amarela;

– malária;

DO E N Ç A S 
E X A N T E M Á T I C A S

Patologias cutâneas de 
fundo vascular e de causa 
infecciosa (vírus), tóxica
(uso de drogas) ou física
(picada de inseto).
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– hepatite infecciosa;

– infl uenza;

– outras febres hemorrágicas transmitidas por mosquitos ou

carrapatos.

O agente etiológico da Dengue é um vírus. São conhecidos quatro SOROTIPOS

possíveis desse vírus: 1, 2, 3 e 4. A fonte da infecção e reservatório vertebrado

do vírus é o ser humano, embora já tenha sido descrito na Ásia e na África um

ciclo selvagem envolvendo macacos.

Fonte: http:
//www.campinas.sp.gov.br/

saude/doencas/dengue/febre_
hemorrag.htm

Figura 2.6: Na febre 
hemorrágica da dengue 
ocorrem manifestações 

hemorrágicas com diversos 
graus de gravidade.

SO R O T I P O

Caracterização do vírus 
pela identifi cação de seus 
antígenos (partículas ou 

moléculas de um ser), 
capazes de induzir uma 

resposta imunológica.
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A transmissão do vírus se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se

mantém com o ciclo:

Fonte: http:
//www.anvisa.gov.br/paf/
viajantes/dengue.htm

Figura 2.7: Mapa da 
distribuição da Dengue
no mundo. Observe que 
a doença é característica
de países da região tropical 
do planeta.
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Após um REPASTO de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus

depois de 8 a 12 dias. Entretanto, a transmissão mecânica também é possível. A

transmissão mecânica acontece quando um mosquito está se alimentando com

o sangue de um indivíduo doente e é interrompido. Se ele, imediatamente, for se

alimentar em um indivíduo sadio, ele é capaz de infectá-lo. Não há transmissão

por contato direto de uma pessoa com Dengue, ou de suas secreções, com uma

pessoa sadia nem por intermédio de água ou alimento.

O período de incubação da Dengue no homem varia de 3 a 15 dias, sendo em

média de 5 a 6 dias.

O período de transmissibilidade, ou seja, o período em que a doença é possível

de ser transmitida, compreende dois ciclos:

• um intrínseco, que ocorre no ser humano;

• um extrínseco, que ocorre no vetor.

A transmissão do vírus do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver

presença de vírus no sangue do ser humano (viremia). O período de viremia

começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença.

No mosquito, após um repasto de sangue infectado, o vírus vai se localizar nas

glândulas salivares da fêmea (só a fêmea se alimenta de sangue) do mosquito,

onde se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. A partir desse momento,

o mosquito é capaz de transmitir a doença e assim ele permanece até o fi nal de

sua vida (6 a 8 semanas).

A susceptibilidade ao vírus da Dengue é universal, ou seja, todas as pessoas

expostas ao contato com o mosquito infectado podem ser infectadas. A

imunidade adquirida após a infecção por um determinado sorotipo do vírus é

permanente. Quer dizer, quando um indivíduo que já foi infectado pelo sorotipo

1, por exemplo, for novamente infectado por esse mesmo sorotipo, ele não

desenvolverá mais os sintomas da doença.

Na Dengue Clássica, o tratamento é sintomático, ou seja, direcionado aos

sintomas apresentados pelo paciente, e inclui analgésicos e ANTIPIRÉTICOS. O

tratamento pode ser feito no domicílio, com orientação para que o paciente

retorne ao serviço de saúde após 48 a 72 horas do início dos sintomas. Faz

parte do tratamento a hidratação oral, aconselhando-se o paciente a aumentar

a ingestão de água, sucos, chás, soros caseiros etc.

AN T I P I R É T I C O S

Também conhecidos 
como antitérmicos, são 

os medicamentos que 
diminuem a febre.

RE P A S T O

Refeição abundante, 
alimentação, banquete.
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A Dengue é uma doença de notifi cação compulsória. Você, futuro técnico em

Enfermagem, não pode deixar de saber que todo caso suspeito e/ou confi rmado 

de Dengue deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica 

regional ou estadual, o mais rapidamente possível. O Serviço deverá informar, 

imediatamente, o fato à equipe de controle vetorial local para a adoção das

medidas necessárias de combate do vetor.

Figura 2.8: O Serviço de 
Vigilância Epidemiológica
deverá ser notifi cado
de todos os casos de 
Dengue para que os focos
do mosquito sejam
encontrados e combatidos. 
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Como vimos, a Dengue é uma doença de extrema importância, mas para a qual a

ciência, infelizmente, ainda não conseguiu desenvolver uma vacina para prevenção.

Por esse motivo, a luta contra a Dengue deve ser direcionada ao controle do

mosquito vetor. Na próxima seção, veremos de que forma o controle acontece.

Atividade 3 
Atende ao Objetivo 3 .

Que tal testar seus conhecimentos sobre a Dengue de uma forma divertida?
Então, preencha a cruzadinha de acordo com as afi rmativas a seguir.

a. Vetor da Dengue.

b. Característica da imunidade adquirida pelo indivíduo, após ter sido infectado
por um determinado sorotipo do vírus da Dengue.

c. Tipo de ciclo do vírus da Dengue, que ocorre no homem, durante o período
em que ele (o vírus) pode ser transmitido para o mosquito.

d. Uma das manifestações clínicas da Dengue é a febre _____________.

e. O agente etiológico da Dengue é um ____________.

f. Todo caso suspeito ou confi rmado de Dengue deve ser avisado ao Serviço
de Vigilância ______________.

a. D *

b. E

c. ´ N

d.  ´ G

e.   ´ U

f. E ´

Vamos conhecer as medidas de controle?

As medidas de controle da Dengue se restringem ao combate ao vetor Aedes

aegypti. Isso porque que não há vacina ou drogas antivirais específi cas para

prevenção ou tratamento da doença.

O combate ao vetor envolve ações continuadas de:

• inspeções domiciliares, realizadas por profi ssionais de saúde;

• eliminação e tratamento de criadouros do mosquito, uma responsabilidade

de todos nós;
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• atividades de educação em saúde pelos meios de comunicação, profi ssionais 

de saúde;  

• mobilização de toda a sociedade para o problema DENGUE.

Fonte: http://www.defesacivil.
angra.rj.gov.br/defesacivil/asp/
noti_detalhe.asp?id=85

Figura 2.9: Agentes de
saúde são recrutados para 
o combate aos focos do 
mosquito vetor da Dengue.

As atividades de rotina para o combate ao vetor têm como principal função

reduzir os criadouros do mosquito, empregando-se preferencialmente métodos

mecânicos, isto é, métodos de remoção, destruição e vedação dos possíveis 

locais de criação dos mosquitos. Quando o uso de LARVICIDAS for indicado, eles

devem ser empregados somente em recipientes que não possam ser removidos,

destruídos, descartados, cobertos ou manipulados, de forma que se tornem 

incapazes de permitir a reprodução do vetor. Essa restrição se deve à toxicidade

dos larvicidas e tem o objetivo de não permitir que ele se espalhem. As atividades 

de rotina (visitas a casas e imóveis e pesquisa/tratamento químico em pontos

estratégicos), além de contribuírem para a redução da infestação por Aedes 

aegypti, podem evitar a sua migração para outras áreas.

LA R V I C I D A

A única garantia para que não exista a Dengue é a ausência do vetor.!

Produto químico utilizado
para matar larvas, que 
são as formas jovens (em
desenvolvimento) de certos 
tipos animais, como insetos,
anfíbios e peixes.
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Neste momento cabe destacar a importância do Ministério da Saúde no processo

de controle da Dengue e de outras doenças transmissíveis:

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela

organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção,

prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. É função do ministério dispor de

condições para a proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as

enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a

vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro.

O Ministério da Saúde tem como missão promover a saúde da população

mediante a integração e a construção de parcerias com os órgãos federais,

as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a sociedade,

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da

cidadania (BRASIL, 2009).

Desta forma, em função da complexidade que envolve a prevenção e o controle

da Dengue, o Ministério da Saúde, através de seu Programa Nacional de Controle

da Dengue, estabeleceu dez componentes de ação para serem desenvolvidos pelos

órgãos federais, pelas unidades da Federação e pelos municípios:

1. vigilância epidemiológica;

2. combate ao vetor;

3. assistência aos pacientes;

4. integração com a atenção básica, isto é, agir em conjunto com os agentes

comunitários e as equipes de estratégia de saúde da família (Pacs/PSF);

5. ações de saneamento ambiental;

6. ações integradas de educação em saúde;

7. comunicação e mobilização;

8. capacitação de recursos humanos;

9. legislação de apoio ao programa;

10. acompanhamento e avaliação.

Tais componentes de ação, se convenientemente implementados em todos

os municípios brasileiros, contribuirão para a estruturação de programas

permanentes, integrados e intersetoriais, características essenciais para o

enfrentamento desse importante problema de saúde pública.



·44· 

Tema 2
Doenças transmissíveis

http://www.sobral.ce.gov.br/
comunicacao/jornal/2002/5ed/
dengue.htm

Embora não esteja determinado o limite abaixo do qual se possa ter a certeza de

que não ocorrerão surtos de Dengue, este nível é provavelmente bem próximo

de zero. Dessa forma, em áreas com Aedes, o monitoramento do vetor deve ser

realizado rotineiramente com o objetivo de se conhecer as áreas infestadas e,

assim, desencadear medidas de controle como as listadas a seguir:

• manejo ambiental: são mudanças no meio ambiente que impeçam ou

minimizem a propagação do vetor, evitando ou destruindo os criadouros

potenciais do Aedes;

• melhoria de saneamento básico;

• participação comunitária, no sentido de evitar a infestação domiciliar do

Aedes, através da redução de criadouros potenciais do vetor (saneamento 

domiciliar);

• controle químico, que consiste em:

– tratamento focal, que atua diretamente sobre os locais onde se 

encontram as larvas do mosquito;

– tratamento perifocal, realizado em pontos estratégicos próximos a

locais onde o foco é de difícil acesso;

ograminha com a Dengue

Como você pode perceber, os desafi os são imensos; por isso o programa é baseado 
em um vasto conjunto de ações que visam ao alcance de seus objetivos.
(Fonte: Adaptado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pncd_2002.pdf)

Em julho de 2002, o Ministério da Saúde 
instituiu o Programa Nacional de Controle da 
Dengue (PNCD).

O programa tem como objetivo a redução da 
infestação pelo vetor, da incidência da Dengue 
e da letalidade por febre hemorrágica. Esses 
objetivos, por si sós, apresentam-se como 
grande desafi o para os governos em todas as 
esferas (municipal, estadual e federal). Para 
alcançá-los, o PNCD procura incorporar as 
experiências nacionais e internacionais bem-
sucedidas no controle da Dengue.

O programa tem, ainda, metas bem defi nidas:

• reduzir a menos de 1% a infestação do mosquito 
em moradias de todos os municípios;

• reduzir em 25% o número de casos a cada ano;

• reduzir a letalidade por febre hemorrágica a 
menos de 1%.

Um pro

���
�
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– tratamento por ultrabaixo volume (elimina alados), com uso restrito

em epidemias. É o conhecido “Fumacê”.

Atividade 4 
Atende ao Objetivo 4 .

Pesquise:

a. Quais as principais ações que devem ser abordadas em relação às atividades
de educação em saúde visando à prevenção e ao combate à Dengue?

b. Quais as mudanças que podem ser feitas no meio ambiente com o objetivo
de evitar ou destruir os criadouros do mosquito da Dengue?

c. Relacione em um texto as medidas que você encontrou e envie-o ao seu tutor
para discussão, no fórum especifi co.

RESUMINDO...

• Doenças infecciosas são as causadas por microorganismos patogênicos ou seus

metabólitos (produtos).

• As doenças transmissíveis podem ser classifi cadas em doenças infecciosas ou

doenças virais.

• A AIDS é uma síndrome causada pelo vírus HIV, que causa grave disfunção do

sistema imunológico.

Fonte: http://www.duquedecax
ias.rj.gov.br/web/cgi/cgilua.exe/

sys/start.htm?infoid=2612&s
id=13

Figura 2.10: O Fumacê é 
um inseticida pulverizado 

pelo ar que só deve ser 
usado em casos de epi-

demia, pois afeta de forma 
indiscriminada todos os 
insetos, como abelhas, 

vespas e borboletas.
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• O tratamento para AIDS é a terapia antirretroviral.

• O HIV pode ser transmitido pelo sangue, esperma, secreções vaginais e leite

materno.

• Os fatores de risco para contrair o HIV são: práticas sexuais desprotegidas;

utilização de hemoderivados, seringas, agulhas e materiais biológicos contaminados;

da mãe contaminada para o feto.

• A Dengue é uma doença típica de países tropicais, causada por um vírus.

• O vetor da Dengue é o mosquito Aedes aegypt. Apenas o mosquito infectado é

capaz de transmitir a doença.

• A Dengue apresenta duas possíveis manifestações clínicas: a Dengue Clássica, que 

tem curso variável, e a Febre Hemorrágica da Dengue ou Síndrome do Choque da 

Dengue, que, devido ao quadro hemorrágico, pode levar ao choque e à morte.

• Existem quatro sorotipos do vírus da Dengue (1, 2, 3 e 4).

• Na Dengue Clássica o tratamento é sintomático.

• A Dengue é uma doença de notifi cação compulsória.

• As medidas de controle da Dengue são direcionadas ao combate ao mosquito: 

eliminação dos possíveis criadouros, larvicidas, inseticidas, campanhas sociais etc.

INFORMAÇAO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Nosso próximo tema continuará a falar sobre doenças transmissíveis, mas 

desta vez abordaremos aquelas que podem ser evitadas através da vacinação.

Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

a. A GRIPE e o RESFRIADO são doenças transmissíveis pelo vírus infl uenza
e por rinovírus, respectivamente, que freqüentemente afetam as pessoas.

b. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, EDUCAÇÃO e 
PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO são medidas profiláticas 
relativamente simples, que deveriam ser implantadas pelos governos para 
diminuir a disseminação de doenças transmissíveis.

c. BACTÉRIAS, FUNGOS, PROTOZOÁRIOS e VÍRUS são agentes infecciosos 
causadores das doenças chamadas transmissíveis.
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Atividade 2

(5) Célula do sistema imunológico que é invadida pelo vírus HIV.

(4) Combinação de drogas que combatem a multiplicação do vírus HIV.

(2) Agente químico capaz de inativar o vírus HIV.

(1) Fluido corporal através do qual o vírus da AIDS pode ser transmitido.

(6) Agente etiológico da Síndrome da Imunodefi ciência Humana.

(3) Situação em que a criança é infectada pela mãe durante gestação, parto ou
amamentação.

Atividade 3

a. A E D E S * A E G Y P T

b. P E R M A N E N T E

c. I N T R Í N S E C O

d. H E M O R R Á G I C A

e. V Í R U S

f. E P I D E M I O L Ó G I C A
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