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Tema 3

Doenças transmissíveis 
causadas por bactérias e 
evitáveis por vacinação:
características gerais
OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar as principais características de algumas

doenças infecciosas transmitidas por bactérias e

que são possíveis de serem evitadas através da

vacinação.

OBJETIVO ESPECÍFICO VOLTADO PARA O 
CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 avaliar algumas das principais

características das seguintes doenças

transmissíveis causadas por bactérias:

• Tétano;

• Difteria;

• Coqueluche;

• Tuberculose;

• Hanseníase;

• Infecções pelo Haemophilus Infl uenzae b.

Fonte: http://www.hgg.rj.gov.br/noticias/31-07-2008/vacinacao_rubeola.html



COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de participar da equipe de saúde na

atenção primária, considerando sua inserção na

mobilização social e na atenção integral a famílias

e comunidades.
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A PICADA QUE SALVA

Você já foi vacinado? É muito provável que a resposta seja sim. Já parou para

pensar de que maneira aquele líquido, que é injetado da seringa para dentro do

seu corpo, pode proteger você de alguma doença?

Diferente da maioria dos remédios, que trata dos sintomas que sentimos quando

estamos doentes, as vacinas evitam que fi quemos doentes. Você já tinha pensado

a respeito?

As vacinas são, em sua grande maioria, constituídas pelo microorganismo

causador da doença. Ele pode se apresentar de duas formas:

a. morto; 

b. vivo, mas em uma forma atenuada, quer dizer, ele é alterado geneticamente

para não ser mais infeccioso.

Mas como isso funciona? Na verdade, a 

presença do microorganismo ativa o nosso 

sistema imunológico, mesmo que ele não seja

uma ameaça, ou seja, mesmo que ele esteja

morto ou sem possibilidade de invadir as 

células do organismo. O sistema imunológico

demora certo tempo, em torno de sete dias, 

para preparar uma resposta efi caz contra os 

microorganismos invasores. Como demora, você

fi ca doente; mas depois que a resposta começa a 

funcionar, se não for um microorganismo muito

difícil de combater, você melhora. Quando o

sistema imunológico é ativado pela presença do

microorganismo, ele é capaz de montar uma memória a respeito dele. Isso signifi ca

dizer que quando você for atacado pela segunda vez por esse mesmo microorganismo,

o seu sistema imunológico vai responder muito rapidamente, não dando tempo de

você fi car doente.

É assim que as vacinas funcionam! Elas colocam o vírus ou bactéria em você, de

um jeito que você não fi ca doente (mortos ou atenuados), mas que é capaz de fazer

com que seu sistema imunológico crie uma memória a respeito deles. Quando

você entrar em contato com o microorganismo em um ambiente qualquer, seu

sistema imunológico já está preparado e age muito rápido, você nem sente que

foi infectado. Não é incrível?!

Figura 3.1: As vacinas, em
sua maioria, são compostas

por microorganismos mortos
ou atenuados. Mas existem
aquelas que são produzidas

a partir do DNA do micro-
organismo, ou ainda, pelas

toxinas liberadas por alguns
tipos de bactérias.

Fonte: http://www.sertaozin
ho.sp.gov.br/noticia/noticia_

demo_new.php?id=195
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Neste tema, você aprenderá sobre as doenças infecciosas que são causadas por

bactérias e podem ser evitadas com a vacinação. Lembre-se: uma vacina pode

salvar uma vida, pois, como você aprenderá aqui, muitas dessas doenças são

extremamente perigosas.

��
�

Se você ficou interessado
em saber mais sobre as vaci-
nas, não deixe de entrar no
endereço http://www.ccs.
saude.gov.br/revolta/videos/
08.html. Este é um site
chamado Revista da Vacina
que pertence ao Ministério
da Saúde. Lá você poderá
encontrar vários vídeos sobre
o assunto, bem como tópicos

da história relacionados ao tema como, por exemplo, a Revolta da
Vacina. Terá acesso ainda aos calendários e postos nacionais de
vacinação, entre vários outros assuntos.

TÉTANO

O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani. Essa bactéria é um BACILO 

GRAM-POSITIVO ANAERÓBIO, encontrada normalmente no solo sob a forma de 

ESPOROS. O reservatório desse agente etiológico é o trato intestinal do homem e

animais domésticos, especialmente o cavalo.

O tétano é uma doença infecciosa grave que freqüentemente pode levar 

à morte. É também considerada uma doença  imunoprevenível (evitável 

por vacinação) que pode acometer indivíduos de qualquer idade e não é 

transmissível de uma pessoa para outra. A ocorrência da doença é mais 

freqüente em regiões onde a cobertura vacinal da população é baixa e o acesso 

à assistência médica é limitado.

A doença é chamada de tétano acidental quando é conseqüência da contaminação 

de ferimentos, às vezes insignifi cantes. Essa contaminação ocorre pela introdução 

dos esporos em uma solução de continuidade (ferimento), geralmente do tipo

perfurante (ferimento punctório), contaminada com:

• terra;

• poeira; 

• fezes de animais; 

• fezes humanas.

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/
ltempo.html

Denominação que se dá 
a bactérias que possuem
formato de pequenos
bastões.

BA C I L O

São formas latentes de 
alguns tipos de bactéria. 
Elas fi cam neste estado
inativo quando sujeitas a 
situações adversas para
a sua sobrevivência. 
Se transformar em um 
esporo é, basicamente, 
um mecanismo de defesa. 
Nessa forma, elas podem
sobreviver por anos, 
até se depararem com
um ambiente favorável,
quando, então, voltam a 
se reproduzir.

ES P O R O S

A coloração de Gram 
é um método que
permite a separação de
amostras de bactérias
em gram-positivas e
gram-negativas. As gram-
positivas são identifi cadas
por serem capazes de
reter em suas paredes 
celulares um corante 
usado durante a técnica. 
Isso tem importância
clínica por permitir, 
pela identifi cação 
parcial da bactéria, 
o monitoramento da
infecção até que os dados 
da cultura estejam todos 
disponíveis.

GR A M-P O S I T I V O

Organismo que sobrevive
na ausência de oxigênio.

AN A E R Ó B I O
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Queimaduras podem ser também a porta de entrada dos esporos devido

à desvitalização (enfraquecimento) dos tecidos. A presença de tecidos

necrosados, como no caso de queimaduras, favorece o desenvolvimento do

agente patogênico anaeróbico.

O período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e a manifestação

dos primeiros sintomas, é em torno de 10 dias. No entanto, esse período pode

apresentar uma variação entre 2 e 21 dias. Quanto menor é o período de

incubação, maior é a gravidade da doença.

O indivíduo contaminado pode apresentar:

• rigidez (hipertonia) dos músculos masseteres (músculo da mastigação) e

dos músculos do pescoço;

• contratura muscular generalizada (opistótono);

• rigidez muscular progressiva;

• crises de contraturas desencadeadas por estímulos sonoros e luminosos.

O tratamento para o tétano consiste em:

• internação hospitalar;

• administração de sedativos;

• soro antitetânico (SAT); 

• antibioticoterapia.

Todos nós somos suscetíveis a essa 

doença, entretanto, a letalidade 

é maior em recém-nascidos. Isso 

acontece porque a letalidade depende

de fatores como a qualidade da 

atenção médica e do período de 

incubação da doença.

A imunidade do recém-nascido é

con ferida pela vacinação adequada

da mãe. Essa vacinação deve ser feita

com três doses da vacina antitetânica.

A imunidade contra o tétano pode ser

adquirida de várias formas:

Fonte: www.sxc.hu 

Figura 3.2: Materiais 
enferrujados podem 
armazenar o bacilo

do tétano.
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• por meio da vacina, que deve ser administrada em  três doses, e seu efeito

possui duração de dez anos;

• por meio dos anticorpos maternos, que são transmitidos ao bebê pela

amamentação e o deixam imune ao tétano neonatal, que você aprenderá

mais à frente;

• pela administração da IMUNOGLOBULINA HOMÓLOGA ou HETERÓLOGA 

antitetânica, que profere uma imunidade transitória, isto é, não 

duradoura.

É administrado imunoglobulina em casos de suspeita de tétano, pois ela é o

anticorpo e protege o organismo da doença. Como o sistema imunológico 

pode demorar a preparar a defesa do organismo, e o período de incubação do

tétano pode ser pequeno, dar o anticorpo já pronto atua imediatamente contra

o microorganismo infectante.

Já a vacina leva à produção dos anticorpos (imunoglobulinas) pelo próprio 

organismo, mas isso leva certo tempo (em torno de cinco a sete dias). Por 

esse motivo, ela é administrada depois da infecção e confere imunidade ao

tétano por dez anos. Você deve ter percebido que, nesse caso, a doença não 

confere imunidade, ou seja, ao contrair o tétano, o indivíduo não cria uma 

memória imunológica.

Tétano neonatal

O tétano neonatal é transmitido por meio da contaminação do coto umbilical

pelos esporos da bactéria Clostridium tetani. A infecção ocorre quando são

utilizados instrumentos para secção do cordão umbilical contaminados com os

esporos.  Ou, ainda, pelo uso de substâncias contaminadas com os esporos na

ferida umbilical como, por exemplo, teia de aranha, pó de café, esterco etc.

É uma proteína do 
sangue produzida por 
células do sistema 
imunológico, com
propriedades imunitárias 
e que tem função de 
anticorpo no organismo.

IM U N O G L O B U L I N A

É a imunoglobulina 
encontrada no sangue 
humano.

IM U N O G L O B U L I N A 
H O M Ó L O G A

É a imunoglobulina 
encontrada no sangue 
de espécies diferentes da 
humana, por exemplo, 
a imunoglobulina do
sangue de cavalo.

IM U N O G L O B U L I N A 
H E T E R Ó L O G A

Fonte: http:
//www.seplan.ba.gov.br/
arquivos/rev_2003_2006/inc_
saude.htm

Figura 3.3: Segundo 
a Fundação Nacional 
de Saúde, em muitos 
dos países em desen-
volvimento, o tétano
neonatal é responsável
pela metade das mortes 
neonatais. 
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Essa é uma doença que apresenta as seguintes características:

• é infecciosa;

• aguda, apresenta um curso muito rápido após a infecção;

• grave; 

• não-contagiosa, porque não é transmitida de pessoa para pessoa.

O tétano neonatal acomete o recém-nascido nos primeiros dias de vida, tendo

como manifestação clínica inicial a difi culdade de sucção do seio materno, bem

como de mamadeiras ou chupetas. As manifestações posteriores cursam com:

• irritação;

• choro constante, sem motivo;

• recusa à amamentação;

• contraturas, geralmente confundidas com cólica intestinal.

Este quadro clínico é também conhecido como “mal de sete dias”.

O PERÍODO DE INCUBAÇÃO dura, em média, 7 dias. No entanto, ele pode variar

de 2 a 28 dias.

A susceptibilidade à doença é universal, ou seja, qualquer recém-nascido, de

ambos os sexos e todas as raças, pode ser afetado.

A doença não confere imunidade. Contudo, a vacinação adequada da mãe, com três 

doses (mínimo de duas) nos últimos cinco anos antes do nascimento, gera imunidade 

passiva e transitória até os quatro meses de vida extra-uterina de seus fi lhos.

A imunidade ativa, obtida pela vacina, dura em torno de 10 anos. No entanto,

recomenda-se um reforço em caso de nova gravidez, se esta ocorrer há mais de

5 anos da última dose. 

A imunidade passiva ocorre por meio da aplicação do soro antitetânico (SAT) e

da imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT) e dura em média uma semana

(o soro) e 14 dias (a imunoglobulina), respectivamente. Lembrando que o soro

e a imunoglobulina são usados para tratamento, pois são anticorpos prontos

e, a partir do momento em que são aplicadas, já começam a combater o micro-

organismo causador do tétano.

É o tempo decorrido 
entre a exposição ao 

organismo patogênico 
e a manifestação dos 

primeiros sintomas 
da doença.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 .

Agora que você já sabe um pouco mais sobre o tétano, vamos testar seus 
conhecimentos? Para isso, responda às perguntas a seguir:

a. Digamos que você está tratando de um paciente com tétano e esse paciente
apertou a sua mão. Qual o risco de você ser contaminado? Explique todas
as possibilidades que você acredita que estão envolvidas.

b. O bebê com tétano neonatal apresenta difi culdade de sugar o seio da mãe
(amamentar). Com base em que características dessa doença você explicaria
essa difi culdade apresentada pelo bebê?

DIFTERIA

A difteria é causada por um bacilo gram-positivo conhecido como Coryneo-

bacterium diphtheriae. O reservatório desse agente etiológico é o homem. 

É freqüente o homem ser portador assintomático do Coryneobacterium

diphtheriae, ou seja, é comum o homem estar infectado com a bactéria e não

apresentar sintomas da doença. A difteria é também conhecida como crupe, sendo 

uma doença imunoprevenível (existe vacina para ela), grave e potencialmente

fatal. Ela é causada pela toxina produzida pela bactéria.

Fonte: www.sxc.hu
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Para pensar e refl etir. Aproveite o espaço a seguir e responda às seguintes questões: 

Que atitudes as pessoas costumam ter com o curativo do coto umbilical na região 

em que você mora? Existe mortalidade por tétano neonatal na sua região?
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A transmissão da difteria ocorre pelo contato com o doente ou portador

infectado, por meio de seus:

• exsudatos;

• secreções das mucosas do nariz, faringe ou lesões cutâneas; 

• objetos contaminados por suas secreções.

A manifestação clínica mais freqüente é a presença da pseudomembrana branco-

acinzentada que pode surgir nas amígdalas  e invadir as estruturas vizinhas.

Os doentes devem ser hospitalizados para receber tratamento, que consiste na

administração de soro antidiftérico e terapia com base em antibióticos.

O período de incubação da doença é de um a seis dias. A transmissibilidade,

ou seja, a possibilidade de a pessoa infectada transmitir o microorganismo para

outra pessoa, ocorre enquanto houver bacilos nas secreções e lesões da pessoa

infectada. O período de transmissibilidade dura, em geral, de duas a quatro

semanas após o início dos sintomas. Com o tratamento adequado (administração

do soro e antibióticos), a transmissibilidade termina cerca de 24 a 48 horas após

iniciado o tratamento.

É MUITO IMPORTANTE QUE A 

EQUIPE DE ENFERMAGEM ORIENTE OS 

 OU SEUS  

A RELATAR SINAIS DE DIFICULDADE 

RESPIRATÓRIA, POIS, NESSES 

CASOS, É  

REDOBRADA!
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A suscetibilidade é universal, entretanto, ela é maior em crianças menores de

seis anos. A imunidade é conferida:

• pela vacina;

• pela infecção natural que, em geral, não confere imunidade 

permanente;

• por anticorpos maternos, os fi lhos de mães imunes apresentam imunidade 

nos primeiros meses de vida.

A imunidade temporária (curta duração) é conferida pela administração de soro 

antidiftérico. Assim como no caso do tétano, o soro é usado como tratamento

da doença e não como prevenção.

Fonte: http://www.bio.fi ocruz.br/interna/
vacinas_dtp_hib.htm

�
� Um combinado que dá certo

A o-ManguinhosBio é uma unidade técnico-científi ca da Fundação Oswaldo Cruz 
ruz) que produz e desenvolve imunobiológicos, com vacinas, por exemplo, (Fiocr
atendimento das demandas de Saúde Pública do país. Ela produz, entre para 

as, uma vacina combinada contra outra
(difteria, tétano e coqueluche) e DTP 

Hib (Hib Haemophilus influenzae tipo B), 
que também é chamada de tetravalente, 
já que protege contra as quatro doenças. 
Essa vacina é produzida em parceria com 
o Instituto Butantan. Ela é indicada para 
bebês, que devem tomá-la em três doses: 
com dois, quatro e seis meses de idade. 
Essa vacina não deve ser usada em crianças 
a partir de sete anos, e, portanto, não serve 
para adultos e idosos.

(Fonte: Adaptado de http://www.fi ocruz.br/bio/
cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=210)

Atividade 2
Atende ao Objetivo 1 .

Você acredita que um indivíduo infectado com a bactéria causadora da difteria, 

mas sem nenhum sintoma aparente, é capaz de transmitir a doença? Por quê?
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COQUELUCHE

A coqueluche, conhecida também como tosse espasmódica, é uma doença

imunoprevenível de grande importância na infância, que pode levar a

complicações graves, inclusive ao óbito.

A coqueluche tem como agente etiológico a bactéria Bordetella pertussis. O reser-

vatório desse bacilo é o homem. O modo de transmissão se dá de pessoa a pessoa 

(é contagiosa) pelas secreções nasofaríngeas, especialmente na fase catarral, que 

é o início da doença. O período de incubação da doença pode variar de seis a

catorze dias.

A transmissibilidade se dá, principalmente, durante a fase catarral, diminuindo

nas três semanas seguintes.  As manifestações clínicas são as seguintes:

• Fase catarral: manifestações respiratórias e febre, mal-estar, coriza e tosse

seca, com a instalação de surtos de tosse.

• Fase paroxística: tosse seca “comprida”, acompanhada de um ruído

característico (guincho) e seguida de vômito.

• Fase de convalescença: os episódios de tosse desaparecem e dão lugar à

tosse comum.

Fonte: http://
www.senado.gov.br/sf/senado/

portaldoservidor/jornal/
jornal86/humor.aspx

Figura 3.4: Os bacilos da 
coqueluche são dissemi-

nados pelo ar, através das 
gotículas respiratórias de 

uma pessoa infectada. Um 
dos sintomas da doença é 

a apresentação de grandes 
episódios de tosse, o que 

ajuda a disseminar o 
agente etiológico.
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O tratamento da coqueluche é feito com medicamentos direcionados para o

tratamento dos sintomas e antibióticos. A hospitalização está indicada para

crianças que apresentem complicações respiratórias tais como:

• pneumonia causada pela bactéria Bordetela pertussis;

• pneumonia causada por outras ETIOLOGIAS; 

• ativação de tuberculose latente (oculta);

• atelectasia;

• broquietasia;

• enfi sema; 

• pneumotórax;

• ruptura de diafragma;

• otite média;

• apnéia (parada respiratória).

A hospitalização de crianças pode ser indicada também nos casos em que a

criança apresente complicações neurológicas, tais como:

• encefalopatia aguda;

• convulsões;

• coma;

• hemorragias intracerebrais;

• hemorragia SUBDURAL; 

• estrabismo; 

• surdez. 

Conjunto de fatores 
que contribuem para 
a ocorrência de uma
doença ou de algum 
estado anormal. Causas 
de uma doença. 

ETIOLOGIA

É o espaço existente
entre as membranas
dura-máter e aracnóide. 
O sistema nervoso
é envolvido por três 
membranas chamadas
de meninges que servem 
para sua proteção. Essas
três membranas são: a
dura-máter, a aracnóide e
a pia-máter.

SUBDURAL
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A suscetibilidade da coqueluche é universal, entretanto, é maior em crianças

menores de cinco anos, sendo mais grave em menores de um ano.

A imunidade contra a coqueluche é permanente e se dá por meio da doença e

pela vacina.

Atividade 3 
Atende ao Objetivo 1 .

Qual o risco de um indivíduo com coqueluche que apresenta um quadro de tosse

comum transmitir a doença? Por quê?
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TUBERCULOSE

A turberculose era chamada, antigamente, de peste branca, e conhecida também em

português como tísica pulmonar ou doença do peito. É uma das doenças infecciosas

documentadas há mais tempo e continua a afl igir a humanidade nos dias atuais.

O agente etiológico da tuberculose é conhecido como bacilo de KOCH ou 

Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria pode alcançar diversos órgãos, mas 

só os indivíduos que tiveram o pulmão atingido são capazes de disseminar a

doença. O Mycobacterium bovis, causador da tuberculose em bovinos, também 

pode causar a doença em humanos. O reservatório do microorganismo é o

indivíduo infectado, especialmente, o bacilífero, que é o indivíduo que elimina

os bacilos para o exterior através de suas secreções.

A fonte de infecção da tuberculose é o indivíduo infectado, que elimina grandes

quantidades de bacilos no escarro e pelo ar, por meio de gotículas provenientes

da pessoa infectada, que podem ser disseminadas ao tossir, falar, cantar etc., 

ou seja, um indivíduo bacilífero. O gado bovino e outros mamíferos, quando 

infectados pelo Mycobacterium bovis, também são fontes de infecção. A infecção 

em humanos ocorre quando não há inspeção adequada do leite e da carne para

consumo da população.

O indivíduo bacilífero infecta, aproximadamente, entre 5 a 10 pessoas por ano

e se mantém, nestas condições, geralmente, por dois anos até:

• a recuperação espontânea; 

• a morte;

• a cronificação (persistência do microorganismo), situação em que 

continuará eliminando bacilos por alguns anos.

Nascido em 11 de
dezembro de 1843, na
Alemanha, Robert Koch,
como era mais conhecido,
foi médico, patologista, 
bacteriologista e um
dos fundadores da
microbiologia e dos
estudos relacionados 
à epidemiologia das 
doenças transmissíveis. 
Em 1876, Koch 
demonstrou o ciclo
de vida do bacilo de
antraz, o primeiro 
agente microbiano cujos 
efeitos patogênicos
foram comprovados pela
bacteriologia. Em 1882,
ele descobriu o bacilo 
causador da tuberculose, 
que em sua homenagem
passou a se chamar 
bacilo de Koch. Robert 
Koch foi agraciado
com o prêmio Nobel de
Fisiologia ou Medicina
em 1905.

Fonte: http:
//www.ccs.saude.gov.br/
revolta/personas/koch.html

HEINRICH HERMANN 
ROBERT KOCH

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.5: Os bacilos de 
Koch são transmitidos
pelo ar. Ao espirrar,
tossir e até falar, o indivíduo 
infectado é capaz de 
transmitir a doença.
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O período de incubação é variável, podendo durar de 4 a 12 semanas para a

detecção das LESÕES PRIMÁRIAS.  Entre o momento da infecção e o surgimento

dos sintomas pode ou não haver um período de latência. Na maioria dos casos

da doença pulmonar, por exemplo, os sintomas surgem em torno de 12 meses

após a infecção. 

A transmissibilidade ocorre enquanto o doente eliminar os bacilos selvagens,

ou seja, os bacilos que não sofreram os efeitos do tratamento quimioterápico.

Iniciado o tratamento, o doente deixa de ser bacilífero em cerca de 15 dias. 

Já a suscetibilidade é universal, ou seja, todos que estiverem em contato com

um indivíduo capaz de transmitir o bacilo estão sujeitos ao desenvolvimento

da doença. No entanto, a suscetibilidade é maior em desnutridos, alcoólatras e

indivíduos imunodeprimidos.

A vacina BCG, dada no primeiro mês de vida do bebê, é capaz de prevenir

as formas mais graves da doença, principalmente nas crianças. A imunidade

conferida através da doença e da vacina é uma imunidade relativa e de duração

variável, que parece depender basicamente da genética de cada indivíduo.

Os sinais clínicos mais evidentes da tuberculose são:

• tosse persistente, por cerca de quatro semanas;

• catarro esverdeado ou com raios de sangue;

• febre no fi nal da tarde;

• emagrecimento;

• falta de apetite;

• suor noturno.

O tratamento possui as seguintes características:

• é desenvolvido sob regime ambulatorial;

• é supervisionado por um profi ssional de saúde;

• são necessárias pelo menos três observações semanais da tomada dos

medicamentos durante os primeiros dois meses;

• é necessária uma observação por semana até o fi nal do tratamento;

• a medicação é de uso diário e deverá ser administrada, de preferência,

em uma única tomada.

Lesões encontradas 
nos tecidos invadidos 

pelo bacilo quando 
da primeira infecção 

(tuberculose primária). 
Muitos indivíduos são 

assintomáticos nessa 
primeira infecção, mas 
desenvolvem a doença 

quando são reinfectados 
(tuberculose secundária).

LE S Õ E S P R I M Á R I A S
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A hospitalização de pacientes com tuberculose é admitida somente em casos

especiais e de acordo com as seguintes prioridades, pacientes com:

• meningoencefalite;

• indicações cirúrgicas em decorrência da tuberculose. Complicações graves 

da tuberculose;

• intolerância medicamentosa incontrolável em ambulatório;

• intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas graves;

• estado geral que não permita tratamento em ambulatório;

• em casos sociais como:

– ausência de residência fi xa; 

– grupos com maior possibilidade de abandono, como casos de 

retratamento (abandonaram o tratamento e estão retornando), ou 

pessoas que entraram em falência fi nanceira.

APÓS INICIADO O TRATAMENTO, É 

IMPORTANTE INFORMAR AO DOENTE 

QUE OS SINTOMAS IRÃO 

 TRATAMENTO É LONGO E 

REQUER PACIÊNCIA!
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A doença dos poetas

essa dor da vida que devoraMas e

ia de glória, o dolorido afã...A âns

r no peito emudecera ao menosA dor

morresse amanhã!Se eu 

Álvares de Azevedo

A tuberculose já foi considerada um
estímulo à criatividade dos artistas.
Ela foi o mal que assombrou os poetas 
românticos. Nessa época, a doença era 
associada à boemia e aos sentimentos
exaltados. Dizia-se que o romântico de
verdade morria de amor, tuberculose
ou das duas coisas juntas. Poetas como
Álvares de Azevedo e Castro Alves morre-
ram da doença. Parte da obra de Manoel
Bandeira foi infl uenciada pelo sofrimento causado por ela, embora
não tenha morrido disto. Nelson Rodrigues também sofreu do mal. O 
famoso livro A dama das camélias teve como inspiração o padecimento
por tuberculose de seu autor, Alexandre Dumas. A doença tem ainda 
em seu currículo “mortífero” nomes como: Noel Rosa, Franz Kafka
(escritor), Frédéric Chopin (pianista) e Vivien Leigh (a Scarlett O’Hara
de E o vento levou).

(Fonte: Adaptado de http://biotuberculose.no.comunidades.net/index.php?pagin
a=1284536096)

Atividade 4 
Atende ao Objetivo 1 .

Vamos ver se você aprendeu mais um pouco sobre a tuberculose? Então, responda
às perguntas a seguir:

a. Um indivíduo tuberculoso assintomático é capaz de transmitir a doença? 
Por quê?

b. Por que os indivíduos imunocomprometidos são mais suscetíveis à
tuberculose? Pensando nisso, cite uma doença que facilita o desenvolvimento
da tuberculose.
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HANSENÍASE

A hanseníase ou mal de HANSEN é uma doença infecciosa. O agente etiológico é

um bacilo, conhecido como Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen.

Existem quatro formas de manifestações da hanseníase:

• virchowiana;

• dimorfa;

• indeterminada;

• tuberculóide.

A principal fonte de infecção é o homem portador das formas Virchowiana 

e Dimorfa (consideradas formas MULTIBACILARES), pois somente elas são 

transmissíveis. As formas indeterminada e tuberculóide não são transmissíveis

(consideradas PAUCIBACILARES).

A principal característica, comum a todas as formas de manifestação da doença, 

é a perda de sensibilidade nervosa na área de pele afetada.

A suscetibilidade é universal, ou seja, qualquer pessoa está sujeita a ser infectada 

pelo microorganismo causador da doença. A hanseníase não escolhe raça, idade 

ou sexo.

Nascido em 1841, na 
cidade de Bergen, na 
Noruega, foi médico e
botânico. Ficou famoso,
em 1874, ao descobrir 
a bactéria causadora da 
lepra que, na época, era
um grande problema 
social em toda a Europa.

Fonte: Adaptado de http:
//www.dec.ufcg.edu.br/
biografi as/GerharAr.html

GE R H A R D AR N A U E R 
HE N R I K HA N S E N

Signifi ca que existem 
muitos bacilos.

MU L T I B A C I L A R E S

Signifi ca que existem 
poucos bacilos.

PA U C I B A C I L A R E S

Figura 3.6: Manchas aver-
melhadas ou esbranquiça-
das são sinais característi-
cos da hanseníase, uma 
doença que atinge a pele e
os nervos.
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Atividade 5
Atende ao Objetivo 1 .

Você sabe quais são as características das formas de hanseníase? Então pesquise
a respeito e discuta com seus colegas no fórum “Formas de Hanseníase”. Depois,
quando for solicitado, envie um pequeno texto sobre o assunto ao seu tutor
através da plataforma.

O período de incubação da hanseníase parece ser um dos mais longos das

patologias humanas, podendo variar de dois a sete anos. Existe relato sobre

períodos de incubação que duraram sete meses, como também existe relato

sobre períodos de dez anos.

O período de transmissibilidade é considerado o tempo durante o qual

encontram-se bacilos em indivíduos com a forma virchowiana, e que ainda não

foram tratados. O modo de transmissão da doença é por meio da convivência

do indivíduo suscetível (pessoa não vacinada ou que nunca foi infectada) com

o doente. 

Acredita-se que a principal forma de contágio é através de secreções do trato

respiratório superior (secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro) dos

pacientes doentes.

O tratamento é eminentemente ambulatorial. Nos serviços básicos de saúde,

administra-se uma associação de medicamentos (de dois a três). Esse tipo de

tratamento é chamado de poliquimioterapia (PQT/OMS). A regularidade no

tratamento é fundamental para a cura do paciente.

A prevenção das incapacidades que acometem o indivíduo com hanseníase

é atividade primordial durante o tratamento da doença e, em alguns casos,

até mesmo após o paciente receber alta. Essas incapacidades se relacionam

principalmente ao comprometimento neurológico ocasionado pela doença. 

O comprometimento neurológico aparece freqüentemente nos braços e 

pernas, causando perdas de sensibilidade e defi ciências motoras. O doente com

hanseníase perde a capacidade de sentir dor, um dos importantes mecanismos

de defesa do nosso organismo. Outro importante mecanismo de defesa atacado

pela doença é a visão, um sentido importante para a proteção de possíveis

acidentes como queimaduras e cortes. Entretanto, muitas vezes a visão fi ca

debilitada pela ação direta do bacilo, o que pode difi cultar a prevenção das

incapacidades, requerendo uma atuação direta dos profi ssionais de saúde e da

família do paciente. Como muita coisa sobre o comprometimento neural na
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hanseníase ainda é desconhecida, e as manifestações continuam ocorrendo, 

mesmo após a destruição dos bacilos, a prevenção deve ser mantida pelo tempo

que for necessário.

Você, futuro Técnico de Enfermagem, precisa, em conjunto com a equipe de

saúde, orientar o paciente para o autocuidado, pois esta é uma arma valiosa

para evitar seqüelas.

Chamamos de autocuidados as ações e atividades que o próprio paciente 

realiza para evitar o surgimento de problemas e/ou detectá-los precocemente

para evitar suas complicações. Para realizar o autocuidado, é necessário que ele

tenha o conhecimento, as habilidades e o apoio adequados. É aí que entram os

profi ssionais de saúde, informando, ensinando e ajudando (BRASIL, 2008).

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), o autocuidado deve ser realizado 

pelo paciente da seguinte forma:

• assumir o tratamento quimioterápico;

• informar ao profi ssional de saúde se surgirem efeitos colaterais dos 

medicamentos;

• informar ao profissional de saúde se surgirem novos sinais ou 

sintomas;

• reconhecer os principais sinais e sintomas das reações/NEURITES// ;

• tomar regularmente a medicação indicada para o tratamento das reações/

neurites, não interrompendo seu uso sem autorização médica;

• informar ao profi ssional de saúde se não houver melhora dos sinais e

sintomas;

• continuar o trabalho, estudo, atividades sociais na família e comunidade;

• informar ao profi ssional de saúde se houver difi culdade na continuidade

dessas atividades listadas no item anterior por causa da hanseníase;

• fazer auto-inspeção, isto é, a avaliação diária dos olhos, nariz, pele, 

mãos e pés;

• fazer inspeção diária do calçado, verifi car se está em perfeitas condições

de uso, que não tenha ondulações ou outro tipo de defeito que ocasione

problemas aos pés;

• utilizar proteção nas atividades de vida diária, como luvas, por 

exemplo;

• informar ao profi ssional de saúde se não houver melhora do quadro.

É uma lesão infl amatória 
ou degenerativa dos 
nervos, podendo causar 
paralisia. É uma das 
principais conseqüências
da hanseníase.

NE U R I T E
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O Brasil ocupa o segundo lugar em casos de hanseníase no mundo. A vacina BCG

(a mesma usada para tuberculose) funciona como medida profi lática (prevenção).

Ela é capaz de aumentar a proteção contra o bacilo de Hansen, para aqueles

que convivem de forma íntima e prolongada com o indivíduo doente, pessoa

que defi nimos como “contato”.

O preconceito é a pior doença

ntiguidade, a lepra era Na An
enominação comum para uma de
as doenças em que a má todas a
ncia do enfermo era um aparên
s sintomas. Dessa forma, de seus

a elefantíase, a sarna, o vitiligo a elefan
e a psoríase eram doenças 
associadas à lepra.

Isso, somado à crença que as 
pessoas tinham de que era uma 
doença hereditária e incurável 
que, invariavelmente, levava 
a deformidades e mutilações, 
fortaleceu o preconceito que 
atravessou séculos e permanece 
ainda nos dias de hoje.

Se você fi zer uma pesquisa no Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa,
por exemplo, verá que a palavra lepra pode signifi car pessoa ruim ou
imprestável.

Na Idade Média, os leprosos eram segregados, considerados pecadores que
estavam sendo punidos por Deus. Atualmente, apesar de esses fatos serem
comprovadamente falsos, o hanseniano, além de sofrer com a doença, está
sujeito à ignorância, ao medo e à rejeição.

(Fonte: Adaptado de http://www.dahwmt.org.br/eventos_realizados.php?id=18)

Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 6
Atende ao Objetivo 1 .

Existem quatro formas de manifestação da hanseníase, mas apenas duas delas

são transmissíveis.  Quais são essas formas, e qual característica delas você

acredita está relacionada com a possibilidade de transmissão?
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INFECÇÕES PELO HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

O Haemophilus infl uenzae tipo b é uma bactéria responsável por infecções graves, 

principalmente em crianças pequenas, nos primeiros anos de vida. As principais

infecções causadas pelo Haemophilus infl uenzae b (Hib) são: 

• meningite;

• septicemia;

• pneumonia;

• epiglotite;

• celulite;

• artrite séptica;

• osteomielite;

• pericardite.Fonte: Centro de Doenças
Infecciosas (CDI)/Centro Nacio-
nal de Epidemiologia (CENEPI)/
Fundação Nacional de Saúde
(FNS), 1993.

Figura 3.7: O gráfi co 
mostra a incidência de
meningite causada por 
Haemophilus Infl uenza b 
em crianças de 0 a 5 anos,
por regiões do Brasil, no 
ano de 1991. No eixo hori-
zontal está especifi cada a
idade. Antes de um ano,
as idades estão agrupadas
por meses. O eixo verti-
cal apresenta o número 
de casos por 100.000
habitantes. É possível 
verifi car que a incidência
da doença vai diminuindo 
até os cinco anos, quando 
existem poucos casos.

O agente etiológico das infecções causadas pela bactéria Haemophilus infl uenzae

tipo b é a sua FORMA CAPSULADA. O reservatório dessa bactéria é o homem. O modo

de transmissão é direto, ou seja, de pessoa a pessoa, através das gotículas e secreções

nasofaríngeas de indivíduos contaminados.

Forma apresentada por 
algumas bactérias que
possuem uma camada de
polissacarídeos (cápsula) 
que circundam a célula
bacteriana (as bactérias 
são células). A cáp-
sula contribui para a
capacidade de invasão das 
bactérias patogênicas, pois
células encapsuladas não 
são fagocitadas, ou seja,
não são internalizadas
por células do sistema 
imunológico.

FO R M A C A P S U L A D A
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O período de incubação da bactéria é de dois a quatro dias. 

A transmissibilidade ocorre enquanto a bactéria estiver presente no organismo.

De 24 a 48 horas após o início da antibioticoterapia, a transmissibilidade termina,

porque, a partir desse momento, a bactéria é combatida pelo medicamento.

A suscetibilidade à infecção pelo Haemophilus infl uenzae tipo b é universal.

No entanto, a imunidade aumenta com a idade, podendo ser induzida por

vários cocos (bactérias com formas esféricas), como:

• Streptococos pnemoniae;

• algumas CEPAS de Escheriachia coli; 

• outras bactérias.

A infecção por outras bactérias, que não o Haemophilus infl uenzae tipo b,

promove a IMUNIDADE CRUZADA. Assim, a partir de três anos, a suscetibilidade

vai diminuindo.

A vacina contra Haemophilus infl uenzae tipo b (Hib) apresenta alta efi cácia

quando aplicada no seguinte esquema: três doses em menores de 1 ano. Cada

uma dessas doses será aplicada no segundo, quarto e sexto mês de vida.

Atividade 7
Atende ao Objetivo 1 .

Imagine uma criança que acabou de ser exposta ao Haemophilus influenzae 

tipo b, daqui a quanto tempo aparecerão os primeiros sinais e sintomas

da doença?

RESUMINDO...

• Todas as doenças apresentadas neste tema são causadas por bactérias.

• Todas as doenças apresentadas neste tema são possíveis de serem evitadas

por meio da vacinação.

• O tétano é causado pelo Clostridium tetani, que infecta pessoas através

de ferimentos (tétano acidental). O período de incubação da bactéria

Designação para 
grupos de bactérias que 

pertencem à mesma 
espécie, mas possuem uma 

carga genética diferente. 
Por exemplo, existem 

grupos de Escheriachia 
coli que são patogênicos 

e grupos que não são 
patogênicos, ou seja, 

existem cepas patogênicas 
e não-patogênicas. Elas 
são da mesma espécie, 

mas têm DNAs um pouco 
diferentes. A diferença é 

exatamente o que confere 
a patogenicidade, 

o resto é igual.

CE P A

Imunidade gerada 
contra microorganismos 

reconhecidos pelo 
sistema imunológico 

como semelhantes. 
Por exemplo, uma 

pessoa é infectada com 
uma bactéria que é 

muito parecida com o 
Haemophilus infl uenzae 
tipo b. O sistema imune 
dessa pessoa monta uma 

resposta para se defender 
dessa infecção (produz 
anticorpos) e também 

gera uma memória 
imunológica contra 

este microorganismo. 
Como essa bactéria 

é semelhante ao Hib, 
quando a pessoa for 

infectada pelo Hib, ela 
estará protegida.

IM U N I D A D E C R U Z A D A
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dura em torno de 10 dias. A imunidade a essa doença pode ser adquirida

por meio da vacina, dos anticorpos maternos e da administração de 

imunoglobulinas.

• O tétano neonatal é transmitido pela contaminação do coto umbilical, 

por instrumentos ou substâncias contaminadas.

• A difteria é causada pela toxina da bactéria Coryneobacterium 

diphtheriae. A transmissão da doença é pelo contato com as secreções

da pessoa infectada. O período de incubação da bactéria dura de 1 a 6 

dias. A imunidade à doença é conferida pela vacina, pela infecção natural 

e pelos anticorpos maternos. O soro é utilizado como tratamento.

• O agente etiológico da coqueluche é a Bordetella pertussis. A transmissão 

da doença se dá pelo contato com as secreções nasofaríngeas do indivíduo

infectado. As manifestações clínicas apresentam três fases: catarral, 

paroxística e de convalescência. A imunidade à doença é conferida pela

vacina e pela infecção natural.

• A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (ou bacilo

de Koch). Somente os indivíduos bacilíferos, através de suas secreções,

transmitem a doença. O período de incubação do bacilo dura de 4 a

12 semanas. A vacina BCG é capaz de prevenir a doença, bem como

a infecção natural.

• A hanseníase é causada pelo Mycobacterium Leprae (ou bacilo de Hansen). 

Existem quatro formas da doença: virchowiana, dimorfa, indeterminada

e tuberculóide. Apenas as duas primeiras formas são transmissíveis. O

período de incubação varia de 2 a 7 anos. Acredita-se que a forma de

contágio desta doença seja através das secreções do indivíduo infectado.

O tratamento é feito pela poliquimioterapia.

• O Haemophilus infl uenzae tipo b causa diversas doenças graves, principal-

mente em crianças nos primeiros anos de vida. O modo de transmissão

ocorre através das gotículas e secreções nasofaríngeas de indivíduos

infectados. O período de incubação dura de 2 a 4 dias. A imunidade é

induzida por vários cocos e pela vacina.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

O próximo tema é uma complementação deste, no qual você será apresentado

às doenças infecciosas que são causadas por vírus. Até lá!
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Respostas das Atividades
Atividade 1

a. O tétano não é transmitido de pessoa para pessoa. No entanto, um dos

reservatórios do vírus é o intestino humano, se o indivíduo infectado vai ao

banheiro evacuar e não lava as mãos adequadamente ele pode transmitir a

doença. Se você não tiver nenhum ferimento na mão, ou estiver calçando luvas,

ele não poderá transmitir a doença. Mas se não estiver usando luvas e houver

um ferimento qualquer na mão que ele apertar, existe uma chance de você ser

contaminado.

b. A bactéria causadora do tétano ataca o sistema nervoso central, por isso o

indivíduo infectado apresenta todos os comprometimentos musculares citados.

A doença deixa os músculos do corpo “duros” (contraídos), principalmente o

queixo, o que difi culta abrir a boca. Por isso o bebê tem tanta difi culdade para

se alimentar.

Atividade 2

Sim, um indivíduo infectado, mas sem sintomas, pode transmitir a doença.

Porque os sintomas só aparecem de 1 a 6 dias da infecção (período de incubação),

mas neste período já podem existir bacilos violentos no organismos, que são os

capazes de infectar outra pessoa.

Atividade 3

O risco é pequeno. Indivíduos com coqueluche que apresentam tosse comum se

encontram na fase de convalescência, e a transmissibilidade se dá, principalmente,

na fase catarral.

Atividade 4

a. Só os indivíduos bacilíferos são capazes de transmitir a doença. Eles transmitem

a doença através de suas secreções (catarro, tosse, espirro,...). Portanto, por

não apresentar os sintomas que facilitam expelir estas secreções, difi cilmente o

indivíduo assintomático irá transmitir a doença. Isto não signifi ca que isso não

aconteça de jeito algum.

b. Os indivíduos imunocomprometidos são mais suscetíveis a desenvolverem

qualquer doença infecciosa. Isso acontece porque seu sistema imune está
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debilitado e tem difi culdade para combater os patógenos invasores. A AIDS é 

uma síndrome que tem como característica a depressão do sistema imunológico 

e, portanto, é uma doença que facilita o desenvolvimento da tuberculose.

Atividade 6

As formas transmissíveis de hanseníase são a virchowiana e dimorfa. Essas formas 

são multibacilares, ou seja, apresentam uma grande quantidade de bactérias, 

uma característica que explica o fato de serem transmissíveis.

Atividade 7

O tempo entre a exposição ao microorganismo e o surgimento dos primeiros

sinais e sintomas é chamado de período de incubação. No caso do Haemophilus

Infl uenzae tipo b, o período de incubação é de 2 a 4 dias.
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