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Tema 4

Doenças transmissíveis causadas 
por vírus e evitáveis por 
vacinação: características gerais

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar as principais características de

algumas doenças infecciosas transmitidas por

vírus e que são possíveis de serem evitadas por

meio 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 vírus:

• Sarampo;

• Poliomielite;

• Hepatite B;

• Febre amarela;

• Raiva;

• Rubéola;

• Caxumba;

• Infl uenza;

• Rotavírus. Fonte: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISF86565C9PTBRIE.htm



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 VEZ DOS VÍRUS

No Tema 3, você aprendeu sobre várias doenças infecciosas que são causadas por

bactérias. Neste tema, conhecerá outras doenças infecciosas, só que as causadas

por vírus. Assim como as doenças vistas no tema anterior, estas doenças que serão

estudadas agora são possíveis de serem evitadas por meio de vacinas específi cas

para cada caso, ou seja, são doenças “imunopreveníveis”. 

No fi nal, você aprenderá sobre alguns cuidados de enfermagem que são direcio-

nados ao tratamento de pessoas com doenças infecciosas. Tais cuidados são de

especial importância para o exercício da sua futura profi ssão. Vamos começar?

SARAMPO

O sarampo, muito comum na infância, é uma doença:

• infecciosa aguda, ou seja, de rápido começo e duração;

• de natureza viral (causada por um vírus); 

• grave, porque pode levar à morte;

• transmissível; 

• extremamente contagiosa.

O sarampo é uma doença que se caracteriza por:

• febre alta;

• EXANTEMA; 

• MANCHAS DE KOPLIK, consideradas seus sinais marcantes; 

• tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, em alguns casos.

EX A N T E M A

Nome dado para 
manifestações na pele 

que ocorrem em várias 
doenças, algumas muito 

conhecidas, como o 
sarampo, a rubéola 

ou a catapora. Essas 
erupções se apresentam 

com aspecto de manchas 
róseas ou avermelhadas 

na pele. Passando a 
mão pela pele onde o 

exantema se localiza,  é 
possível sentir que a 

região está um pouco 
mais alta, às vezes com 

calombos, podendo ainda 
estar áspera como lixa 

ou, ainda, com bolinhas 
cujo conteúdo é líquido 

claro ou turvo.

(Fonte: http://www.medicina.
ufmg.br/az/e.htm)

MA N C H A S D E KO P L I K

São pequenos pontos 
brancos que aparecem 

na mucosa bucal.
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O sarampo tem como agente etiológico o vírus do sarampo, que é um 

Paramixovírus. O reservatório do vírus é o homem.

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, pelas  secreções nasofaríngeas (gotículas

de saliva, espirro, tosse) de uma pessoa infectada. O período de incubação do

sarampo, ou seja, o tempo entre a infecção e os primeiros sintomas, leva de

sete a dezoito dias.

A transmissibilidade da doença ocorre no PERÍODO PRODRÔMICO, que, em 

geral, abrange quatro dias antes até quatro dias após o início das erupções 

exantemáticas.

A doença pode ser confundida com rubéola, dengue e exantema súbito, porque 

essas doenças também apresentam exantemas. O tratamento é sintomático, não 

havendo nada específi co a ser prescrito.

A suscetibilidade ao vírus é universal, ou seja, qualquer indivíduo imune pode

desenvolver a doença. A imunidade que pode ser desenvolvida ocorre de três

formas:

• pela doença, ou seja, só se desenvolve a doença uma vez na vida;

• pela vacina, que confere imunidade contra a infecção em mais de 95% 

das pessoas;

• por anticorpos maternos, repassados por meio da amamentação. Após 

os nove meses de idade, cerca de 80% das crianças já perderam esses

anticorpos e precisam, portanto, ser vacinadas.

PE R Í O D O 
P R O D R Ô M I C O

Fonte: http:
//www.saude.rs.gov.br/wsa/
portal/index.jsp?menu=noticias
&cod=1272

Figura 4.1: Um dos 
sintomas característicos do
sarampo é o surgimento 
de manchas vermelhas no
corpo (exantema).

Intervalo de tempo
em que os primeiros
sintomas da doença se
manifestam.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 .

Em relação ao sarampo, responda às seguintes perguntas:

a. Que característica de natureza etiológica diferencia o sarampo da difteria e
da tuberculose?

b. Um indivíduo que foi infectado ontem com o vírus do sarampo pode
transmitir a doença hoje? Por quê?

POLIOMIELITE

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa bastante antiga. Também é

conhecida como paralisia infantil, porque a idade dos indivíduos suscetíveis é

de até 15 anos. O doente apresenta, subitamente:

• defi ciência motora;

• febre;

• flacidez muscular assimétrica (desigualdade entre os lados), sendo

afetados, sobretudo, os membros inferiores.

É causada por um vírus chamado de Poliovírus (agente etiológico), que possui

três sorotipos: I, II, III. 

O reservatório do vírus é o homem, e sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa,

pelas secreções nasofaríngeas (gotículas de saliva, tosse, espirro). O indivíduo

infectado é capaz de transmitir o vírus depois de uma a duas semanas após a

infecção. A transmissão também pode ser por meio da água ou pelos alimentos,

ambos contaminados com fezes de doentes ou portadores.
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leva de sete a doze dias.

Fonte: http://
www.saude.pr.gov.br/modules/
galeria/detalhe.php?foto=420

Figura 4.2: A vacina contra
a poliomielite pode ser
oral (chamada Sabin) ou 
injetável (chamada Salk). 
A Sabin é a vacina utilizada 
no Brasil. 

O período de transmissibilidade da doença ocorre de sete a dez dias antes até

cerca de seis semanas após o início dos sintomas, mas, na maioria dos casos, 

dura até uma semana após o surgimento dos sintomas.

Não há tratamento específi co após a instalação da poliomielite, mas algumas

medidas com o objetivo de reduzir as complicações e a mortalidade são 

necessárias. O tratamento dos sintomas e cuidados respiratórios são importantes, 

bem como cuidados ortopédicos e fi sioterápicos para evitar as deformidades.

A suscetibilidade à doença é universal, mas somente de 0,1% a 2% dos infectados 

desenvolvem a forma paralítica. As formas clínicas, além da paralítica, são:

• poliomielite não-paralítica; 

• poliomielite frusta (de curta duração, apresentando poucos sintomas);

• poliomielite paralítica espinhal; 

• poliomielite bulbar (é a forma mais grave da doença, responsável por

quase todas as mortes causadas pela doença);

• polioencefalite.
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A imunidade ocorre pela infecção natural por vírus selvagem, isto é, o vírus

que provoca os efeitos deletérios da doença. Essa imunidade é duradoura, mas

específi ca ao sorotipo do polivírus causador da infecção. A imunidade pode ser

desenvolvida também pelos anticorpos maternos, nas primeiras semanas de vida.

A mãe passa os anticorpos para o fi lho através do cordão umbilical (no útero) e

também através do colostro depois do parto. O colostro é amarelo, transparente,

levemente salgado e com aparência aguada, próprio para o estômago do recém-

nascido. Tem maior valor nutritivo que o próprio leite e transmite ao fi lho

anticorpos da mãe, protegendo-o contra algumas doenças.

Depois de alguns dias o colostro vai clareando e se tornando mais opaco, até

chegar ao leite materno. Esses anticorpos só duram algumas semanas, daí a

importância da vacinação das crianças, para que elas produzam seus próprios

anticorpos.

A vacina é a única forma efi caz de prevenir a doença. Por isso, o desenvolvimento

de campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite é a estratégia usada

pelo governo para tentar erradicar o vírus.

Atividade 2 
Atende ao Objetivo 1 .

Um indivíduo que já foi infectado pelo vírus da poliomielite poderá desenvolver

a doença novamente em uma segunda infecção? Por quê?

HEPATITE B

Hepatite é o termo usado para designar a infl amação do fígado que pode ser

conseqüência da infecção pelo vírus da hepatite. Essa infl amação é, às vezes,

muito forte e fatal. A infecção pode apresentar formas:

• assintomáticas;

• sintomáticas;

• ggraves.
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�
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A forma assintomática é a mais frequente. Existem vários tipos de hepatite;

aqui falaremos especifi camente da hepatite do tipo B. Os sinais e sintomas 

característicos da doença são:

• mal-estar;

• cefaléia (dor de cabeça);

• febre;

• náuseas; 

• vômitos.

Podendo, em alguns indivíduos, ocorrer também:

• dor abdominal;

• ICTERÍCIA;

• fezes esbranquiçadas;

• aumento do fígado;

•  urina escurecida;

• aumento do baço.

O agente etiológico da doença é chamado de vírus da hepatite B. O reservatório 

do vírus é o homem.

Hepatite: Qual o seu tipo?

o você já sabe,Como hepatite é um 
 genérico para inflamação do termo

o. Portanto, existem formas da fígado
ça que não são causadas por doenç

vírus: são as chamadas formas tóxicas. vírus:
Entre essas formas, estão a hepatite 
medicamentosa, causada pela ingestão 
excessiva de medicamentos; a hepatite 
decorrente do uso de drogas ilícitas e a 
hepatite alcoólica, que é a causa mais
freqüente de cirrose.

Existem seis tipos de hepatites virais 
agudas, causadas pelo chamado vírus 
da hepatite, que são: A, B, C, D, E e F. Mas também existem outros tipos 
de hepatites causadas por vírus como o Epstein-Barr, o Citomegalovírus 
e o vírus da Herpes, que são responsáveis por cerca de 15% a 20% dos 
casos de hepatite pós-transfusão sangüínea, principalmente em indivíduos 
imunocomprometidos.

Coloração amarelada 
da pele, mucosas e 
parte branca dos olhos
causada pelo excesso de 
bilirrubina. 
A bilirrubina é um 
pigmento amarelo 
normal, gerado pelo
metabolismo das células
vermelhas do sangue. 
No entanto, quando
o fígado não está com 
seu funcionamento 
normal, ele não consegue 
metabolizar a bilirrubina 
de forma adequada, 
permitindo que ela se
acumule no organismo.



                 ·83·

Tema 4

e-Tec Brasil
Enfermagem

O quadro clínico de cada um dos tipos de hepatite varia de acordo com o 
tipo de vírus infectante (se você fi car curioso para saber mais, entre no site
fornecido como fonte neste boxe). Cinquenta por cento dos casos de hepatite
C se desenvolvem como doença crônica, ou seja, persistem por mais de seis 
meses, sendo que muitos progridem para cirrose hepática.

(Fonte: Adaptado de www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/doencas/hepab/site-
vencedor.htm)

O modo de transmissão da doença ocorre:

• pelo sangue, através de transfusão;

• por contaminação de feridas;

• por lacerações (lesões na pele); 

• pelo uso de seringas contaminadas; 

• através de secreções vaginais, ou seja, a doença também é transmitida

por atividades sexuais;

• de mãe para fi lho, no PERÍODO PERINATAL ou no útero;

• por exposição acidental (perfurações na pele, contaminação por abrasivos,

jatos no olho ou boca, picadas ou arranhões) a sangue ou outro material

contaminado pelo vírus da hepatite.

A incubação da doença leva de 45 a 160 dias. Na maioria dos casos, dura, em

média, de 60 a 90 dias.

A transmissibilidade ocorre de dois a três meses antes do aparecimento dos

sintomas, período considerado como a fase aguda da doença. No caso do

portador crônico, o período de transmissibilidade pode persistir por vários

anos, inclusive por toda a vida.

Na fase aguda da doença, o tratamento é:

• repouso;

• administração mínima de medicamentos;

• abstenção do consumo de bebidas alcoólicas; 

• abstenção do tabagismo;

• dieta pobre em gorduras.

PE R Í O D O P E R I N A T A L

Começa em 22 semanas 
completas (154 dias) de 
gestação (época em que 

o peso de nascimento 
normalmente é de 50g) 

e termina com 7 dias 
completos após 

o nascimento.

(Fonte: http:
//www.saude.rj.gov.br/

informacoes/saude_
dados.shtml)
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podem desenvolver a doença. A imunidade ocorre:

• pela infecção natural com o vírus;

• pela vacina anti-hepatite; 

• pela administração de imunoglobulina, que possui um efeito temporário.

As pessoas que não foram vacinadas, ou cujo regime de vacinação esteja 

incompleto, ou ainda apresentam níveis de anticorpos inadequados, devem passar 

por uma profi laxia pós-exposição, ou seja, devem ser tratadas e vacinadas após 

entrarem em contato com o vírus.

Atividade 3 
Atende ao Objetivo 1 .

Esta atividade é um desafi o. Você não vai encontrar a resposta neste material, 
ou seja, vai precisar pesquisar um pouco para encontrar a resposta, certo?

Por que os pacientes com hepatite devem seguir recomendações como usar poucos 
medicamentos, não consumir álcool, não fumar e manter uma alimentação com 
baixo teor de gorduras?

Dica: a explicação está intimamente relacionada com o órgão afetado pela doença.

FEBRE AMARELA 

A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida pela picada de mosquitos

contaminados. Se a picada for do mosquito Haemagogus, chamamos de febre

amarela silvestre, mas se a picada responsável pela transmissão for do Aedes 

aegypt, temos a chamada febre amarela urbana. Você lembra que o Aedes aegypti 

também é responsável pela transmissão da dengue?  

A febre amarela ocorre na América Central, na América do Sul e na África e o

agente etiológico da doença é o vírus da febre amarela. O homem, os primatas

e os mosquitos transmissores são os reservatórios do vírus.
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O quadro clínico da febre amarela pode variar de formas pouco sintomáticas

até quadros fulminantes. Veja os períodos clínicos que podem ocorrer:

• Infecção: o indivíduo apresenta febre, calafrios, cefaléia, dor muscular,

náuseas e vômitos.

• Remissão: o indivíduo experimenta uma sensação de melhora, havendo

diminuição dos sintomas.

• Intoxicação: o indivíduo apresenta icterícia, hematêmese, melena e mani-

festações hemorrágicas.

Você sabe o que signifi cam os sintomas do período de intoxicação da febre

amarela chamados de hematêmese e melena? Então, mãos à obra! Faça uma

pesquisa para encontrar tais conceitos e adicione-os ao seu glossário. Não deixe

de registrar o que encontrar no espaço a seguir.

Países/áreas onde há risco de transmissão de febre amarela

Fonte: http:
//www.anvisa.gov.br/paf/

viajantes/febre_amarela.htm

Figura 4.3: Mapa da 
distribuição da febre 

amarela no mundo. Assim 
como a dengue, a febre 

amarela atinge os países 
tropicais, que apresentam 
o clima adequado para a 

proliferação dos mosquitos 
transmissores. 

Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 4 
Atende ao Objetivo 1 .

Em relação à febre amarela, responda às seguintes questões: 

a. Como o indivíduo entra em contato com o mosquito transmissor? 

b. Ele existe em todos os locais? 

Pesquise esses assuntos, discuta com seus colegas no fórum “Febre amarela” e 
envie um pequeno texto ao seu tutor quando solicitado pela plataforma.

O período de incubação da doença é de 3 a 6 dias em média. O período de

transmissibilidade começa 1 a 2 dias antes do início dos sintomas e vai até os 3 

a 5 primeiros dias da doença.

Não existe tratamento específi co para febre amarela, mas alguns cuidados são

importantes: 

• manter-se em repouso;

• repor líquidos constantemente;

• usar medicação para os sintomas;

• evitar os medicamentos que contêm SALICILATOS, em função do risco de

hemorragias.

A suscetibilidade à doença é geral, ou seja, todos os indivíduos não imunes à 

doença podem desenvolvê-la. A imunidade é conferida:

• pela doença, ou seja, só se fi ca doente uma vez;

• pela vacina;

• por anticorpos maternos até o sexto mês de idade.

das formas de prevenção da Uma d
marela é informar a população febre am
a doença e sobre a maneira de sobre a
a: não deixar águas paradas se evitá-la
larem em recipientes como:acumul

• isternas; ci

• caixas-d’água;

• latas;

• pneus;

• vasos de plantas.

É uma medida simples e muito
importante para evitar a proliferação
do mosquito!

SA L I C I L A T O S

Compostos que podem 
apresentar atividade
analgésica, antipirética 
e antiinfl amatória. É 
o principal composto 
da famosa aspirina.
Como os salicilatos
também possuem efeito 
anticoagulante, estão 
associados ao risco de
eventos hemorrágicos.
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Fonte: http://portal.prefeitur
/a.sp.gov.br/secretarias/saude/

vigilancia_saude/ccz/0009

Figura 4.4: A partir dos 
três meses de idade, cães e 
gatos devem ser vacinados 

contra a raiva todos os 
anos. A medida atinge, 

inclusive, crias em período 
de amamentação, cadelas e 

gatas prenhas ou no cio.

Atividade 5
Atende ao Objetivo 1 .

Se você entrar em contato com as secreções de um indivíduo contaminado com
o vírus da febre amarela, você pode contrair a doença? Por quê?

RAIVA

A raiva é uma doença infecciosa aguda que uma vez instalada é fatal. O vírus

da raiva é da família Rabdoviridae e seus reservatórios são: 

• Animais domésticos, como:

– cães; 

– gatos.

• Animais selvagen

– morcegos;

– macacos;

– raposas; 

– saguis. 

O modo de transmissão da doença ocorre através da saliva do animal. Ao morder,

arranhar ou lamber ferimentos ou mucosas, o animal é capaz de transmitir o

vírus para o homem ou para outros animais.

Em cerca de 80% dos casos, os sintomas da raiva aparecem de 2 a 10 dias após

a inoculação do vírus no organismo, mas podem aparecer até um ano depois.

Os sintomas predominantes são:

• mal-estar geral;

• dor;

• cefaléia;

• febre.

Com o agravamento da doença ocorrem:
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• excitabilidade diante de estímulos luminosos ou sonoros;

• dilatação das pupilas;

• sudorese (suor excessivo);

• sialorréia (salivação excessiva).

O tratamento é sob internação hospitalar e visa proporcionar conforto e diminuir 

o sofrimento do doente, reduzindo os episódios de convulsão e contraturas

musculares. Só é possível fazer isso isolando o paciente e colocando-o em 

ambiente tranqüilo, para evitar a excitabilidade diante de estímulos luminosos

ou sonoros. Também é importante a prescrição de medicamentos sintomáticos

pelo médico. Na evolução do quadro, segue-se a paralisia progressiva dos 

músculos, levando ao coma e ao óbito.

O período de incubação da doença no homem é muito variável, pode durar de

dias até anos. A variação do período está intimamente relacionada com:

• a localização e a gravidade da mordida, arranhão ou lambida de animais

infectados;

• a proximidade de troncos nervosos, ou seja, se a saliva contendo o vírus

conseguiu alcançar o sistema nervoso;

• a quantidade de partículas virais inoculadas: quer dizer, se foram 

transmitidos muitos ou poucos vírus.

Em cães e gatos, o período de incubação da doença varia entre 10 dias e 2 meses, 

ou até mais. Como cão e gato são animais domésticos passíveis de observação

com relação ao aparecimento dos sintomas da raiva, essa ação permite prescrever 

o tratamento mais adequado, o que não ocorre com os outros animais, pois 

são silvestres.

A transmissibilidade da raiva por cães e gatos ocorre no período em que há 

eliminação do vírus pela saliva. Isso ocorre cinco dias antes do aparecimento

dos sinais clínicos, permanecendo durante toda a evolução da doença. Em outros 

animais varia de espécie para a espécie.

A suscetibilidade é geral, ou seja, todos os indivíduos que não forem imunizados 

podem desenvolver a doença. Não se conhece a existência de imunidade natural 

no homem, ou seja, ao contrair a doença o organismo não se torna imune a ela. A 

imunidade só pode ser adquirida por meio da vacinação antes ou imediatamente 

após a exposição ao vírus. A vacina é 100% efi caz. 
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Atividade 6 
Atende ao Objetivo 1 .

Cite duas formas de prevenção possíveis contra a raiva.

RUBÉOLA

A rubéola é uma doença infecciosa causada pelo vírus da rubéola, que é o agente

etiológico da doença. O homem é o reservatório do vírus.

O modo de transmissão da doença se dá pelo contato direto com as secreções

respiratórias (saliva, tosse, espirro) do indivíduo infectado. O período de

incubação pode durar de 14 a 21 dias, mas em média tem duração de 17 dias.

A rubéola se manifesta pelo aparecimento de exantema máculo-papular

(manchas), que termina com descamação. Inicialmente as manchas surgem

nas faces, no pescoço e no couro cabeludo, distribuindo-se em seguida para o

resto do corpo. Há febre baixa e presença de aumento ganglionar nas regiões

retroauriculares, occipital e cervical posterior.

Atividade 7 
Atende ao Objetivo 1 .

Você sabe onde fi cam as regiões retroauriculares, occipital e cervical no corpo
humano? Não? Então sua tarefa agora é pesquisá-las. Procure identifi cá-las em
você mesmo. Tire as dúvidas com seus colegas e seu tutor no fórum “Rubéola”
ou nos encontros presenciais.
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da gestação, pode ocasionar:

• abortos;

• NATIMORTOS;

• Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), que se caracteriza por malfor-

mações CONGÊNITAS.

NA T I M O R T O

CO N G Ê N I T O

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.5: A rubéola
congênita, transmitida da
mãe para o feto, é a forma
mais grave da doença
porque pode provocar 
malformações ou abortos. 
Mulheres em idade fértil 
devem ser vacinadas.
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A infecção intrauterina pelo vírus da rubéola pode resultar no nascimento de

uma criança:

• sem nenhuma anomalia;

• com anomalias;

• provocar o abortamento espontâneo.

As anomalias, quando ocorrem, estão presentes ao nascimento, mas, geralmente, 

são detectadas mais tarde, pois como são anomalias oftalmológicas (da visão) e 

otológicas (auditivas) só são detectadas em locais onde haja excelente assistência

Feto que morreu no útero 
ou durante o parto.

Característica adquirida
durante o período de
desenvolvimento fetal.
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à saúde. A prematuridade e o baixo peso ao nascer estão, também, associados

à rubéola congênita.

As principais manifestações clínicas da doença são:

• catarata;

• glaucoma;

• retinopatia;

• microftalmia;

• surdez;

• cardiopatia congênita (exemplos: persistência do canal arterial, estenose

aórtica, estenose pulmonar); 

• microcefalia;

• retardo mental.

Atividade 8 
Atende ao Objetivo 1 .

Você deve ter percebido que muitos termos médicos foram citados no último
parágrafo. Por isso, é necessário que você procure conhecê-los para que
compreenda melhor a gravidade da SRC. Faça uma pesquisa sobre esses termos
e elabore um pequeno texto sobre eles. Depois, envie-o ao seu tutor como tarefa
pela plataforma. Seu tutor a distância lhe dará as orientações necessárias no
momento específi co.

Não há tratamento específi co para a rubéola. Na maior parte dos casos a doença

regride espontaneamente; por isso, o tratamento é sintomático.

A transmissibilidade do vírus ocorre de 5 a 7 dias antes do surgimento do

exantema e durante toda a fase do exantema.

A suscetibilidade à doença é geral, ou seja, todos os indivíduos não imunes estão

sujeitos a desenvolvê-la. A imunidade à rubéola pode ser adquirida:

• pela doença, o que quer dizer que só se fi ca doente uma vez na vida;

• pela vacina; 

• por anticorpos maternos. Após o nono mês de vida, cerca de 80% das

crianças já perderam esses anticorpos.
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Atividade 9 
Atende ao Objetivo 1 .

Uma mulher grávida de três meses chega ao posto de vacinação para ser vacinada 
contra a rubéola. Ela está muito preocupada por nunca ter recebido a vacina.
O que você faz? Aplica a vacina nela? Justifi que sua resposta.

CAXUMBA 

A caxumba é uma infecção viral que atinge as glândulas parótidas (glândulas 

salivares). Por esse motivo, é também conhecida como papeira ou parotidite.

O agente etiológico da caxumba é o vírus da parotidite infecciosa – gênero 

Paramixovírus. O reservatório desse vírus é o homem.

O modo de transmissão da caxumba é:

• pela disseminação de gotículas pelo ar, quando a pessoa infectada fala, 

tosse, espirra;

• pelo contato direto com a saliva de uma pessoa infectada.

O período de incubação da doença é dia 12 a 25 dias, sendo que na maioria

dos casos dura, em média, 18 dias. 

Os sintomas da doença sã

• febre baixa;

• mal-estar geral; 

• cefaléia;

• dor de garganta. 

Fonte: http://www.fi ocruz.br/
biosseguranca/Bis/infantil/
caxumba.htm

Figura 4.6: A caxumba é 
caracterizada pelo inchaço
das glândulas salivares em 
um ou nos dois lados da 
face, na região abaixo da
orelha.
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Pode ocorrer, ainda, a chamada face característica da caxumba, que é o rosto

arredondado devido ao edema nas glândulas salivares. Outra conseqüência do

edema das parótidas é a eliminação do ângulo da mandíbula. O tratamento é

basicamente sintomático.

A transmissibilidade ocorre de 6 a 7 dias antes do aparecimento dos sintomas,

principalmente nas 48 horas antes, até 9 dias depois do início dos sintomas da

doença.

Vale destacar que na urina o vírus pode estar presente até o 14º dia após o

início dos sintomas.

A suscetibilidade à doença é universal e a imunidade é conferida:

• pela doença; 

• pela vacina;

• pelos anticorpos maternos (temporariamente).
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A caxumba desce: mito ou verdade?

Você já deve ter ouvido a história de que paciente com caxumba 
deve fi car em repouso porque a doença desce para os órgãos
genitais. Em algum momento você se perguntou se não era
história de avó ou mãe para que a criança fi casse quietinha? 

Bem, acontece que é verdade. Existe a possibilidade de o
vírus descer das glândulas salivares em direção aos testículos
ou ovários. Isso mesmo! Acontece com as mulheres também,
mas em menor proporção. Nos homens, o fato é chamado de
orquite e pode levar à atrofi a dos testículos, mas raramente
leva à esterilidade. Já nas mulheres tem o nome de ooforite,
infl amação dos ovários.

O tratamento, no caso masculino, é a suspensão da bolsa escrotal
e aplicação de gelo e analgésicos, quando necessário.

(Fonte: adaptado de http://www.fi ocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/
caxumba.htm e http://www.reclamando.com.br/?action=read&eid=142&id=
1261&system=news)

Atividade 10
Atende ao Objetivo 1 .

O sufi xo “ite” serve para designar infl amação, ou seja, quando alguém sofre de
tendinite, signifi ca que a pessoa tem uma infl amação no tendão. Tendo em vista
a parte do organismo atacada pelo vírus causador da caxumba, você consegue
explicar por que a doença também recebe o nome de “parotidite”?

INFLUENZA

A infl uenza é uma infecção do sistema respiratório também conhecida como

gripe. O agente etiológico é o vírus da infl uenza, que pode ser classifi cado em

três tipos diferentes: A, B e C. O reservatório do vírus infl uenza é o homem.

O modo de transmissão da doença é de pessoa a pessoa pela via respiratória, 

ao tossir ou espirrar.

O período de incubação da doença dura, em média, de 1 a 5 dias. E o período 

de transmissibilidade dura cerca de 3 a 5 dias, a partir do início dos sintomas

clínicos. 

no
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Clinicamente, a doença inicia-se com a instalação abrupta (súbita) de febre alta,

em geral, acima de 38ºC, seguida de:

• mialgia (dor muscular);

• dor de garganta;

• prostração (abatimento);

• calafrios;

• dor de cabeça;

• tosse seca.

A febre é, sem dúvida, o sintoma mais importante, durando em torno de 3 dias.

É comum, também, que o doente se queixe de:

• garganta seca;

• rouquidão;

• tosse seca;

• queimação retroesternal (na altura do osso esterno) ao tossir – atrás do

osso esterno, que fi ca entre as glândulas mamárias.

Observação: nas pessoas idosas ou imunodeprimidas, a gripe pode levar a uma

pneumonia.

/Fonte: http://
/www.tatui.sp.gov.br/noticias/

?id=1747

Figura 4.7: Anualmente 
são realizadas campanhas 
de vacinação para idosos 
contra o vírus infl uenza. 
Essa faixa populacional 

apresenta mais riscos de 
adoecer e até de falecer, 

em decorrência da gripe ou 
da pneumonia 

decorrente dela.
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adequada. Medicações antitérmicas e analgésicas podem ser utilizadas, mas 

só combatem os sintomas, ou seja, não têm efeito sobre o vírus. No caso de

complicações pulmonares graves como a pneumonia, podem ser necessárias

medidas de suporte intensivo, isto é, o indivíduo pode ser internado em unidade

de terapia intensiva – UTI.

A suscetibilidade à doença é universal. A imunidade é conferida:

• pela doença;

• pela vacina, que, nesse caso, só imuniza contra o tipo de vírus (A, B ou 

C) utilizado na vacina.

Atividade 11
Atende ao Objetivo 1 .

Cite dois motivos pelos quais se recomenda hidratação adequada aos indivíduos 
com gripe.

Dica: para responder a esta pergunta será preciso fazer uma pesquisa. Indicamos
o endereço http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/gripes_resfriados6.asp 
para você buscar a resposta, mas existem outros.

INFECÇÃO POR ROTAVÍRUS

A infecção pelo vírus do gênero Rotavírus causa uma doença diarréica aguda, 

comumente chamada de rotavirose. A infecção por esse vírus é uma das mais

importantes causas de diarréia grave em crianças menores de cinco anos no

mundo, particularmente nos países em desenvolvimento. A infecção varia de

um quadro leve, com diarréia líquida e duração limitada, a quadros graves com

desidratação, febre e vômitos. Podem, ainda, ocorrer casos assintomáticos.

A forma clássica da doença que ocorre principalmente na faixa de seis meses a

dois anos é caracterizada:

• por uma forma abrupta (súbita) de vômito;

• pela ocorrência de diarréia, na maioria das vezes;

• pela presença de febre alta.
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As formas leves ocorrem nos adultos, e as formas que não apresentam sintomas

ocorrem na fase neonatal (recém-nascido) e durante os quatro primeiros meses

de vida.

A rotavirose é transmitida:

• pelo contato fecal-oral (fezes/boca);

• por contato pessoa a pessoa;

• através de água, alimentos e objetos contaminados.

Nas fezes de crianças infectadas, encontramos uma alta concentração do vírus

causador da doença.

O tratamento das rotaviroses é baseado na reidratação do paciente, que pode

ser feita oferecendo ao doente:

• água;

• chá;

• água-de-coco;

• sucos; 

• isotônicos.
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Combate à desidratação

Medidas simples de combate à desidratação, como o uso de soro caseiro, 
reduzem drasticamente o número de mortes. A desidratação é o sintoma mais 
grave das infecções intestinais provocadas pelo rotavírus. Além de reduzir 
as reservas de água do corpo, ela reduz os níveis de minerais importantes, 
como sódio e potássio.

Não é recomendado o uso de medicamentos antimicrobianos e antidiarréicos.

Os antimicrobianos não atuam em vírus e os antidiarréicos impedem o 

desaparecimento dos microorganismos das fezes. Por outro lado, a diarréia por

rotavirus é autolimitada, ou seja, evolui para a cura em torno de 4 a 5 dias.

A vacina contra rotavírus (VORH) em crianças menores de seis meses é a medida 

mais efi caz de prevenção. No entanto, algumas medidas gerais, como as listadas 

a seguir, também ajudam na prevenção da doença:

• lave sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro, trocar fraldas, 

manipular/preparar os alimentos, amamentar, manusear materiais/objetos 

sujos, tocar em animais;

• lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na prepa-

ração de alimentos;

• proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estima-

ção e outros animais (guarde os alimentos em recipientes fechados);

 S
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Fonte: www.sxc.hu
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• trate a água para beber (por fervura ou coloque duas gotas de hipoclorito

de sódio a 2,5% para cada litro de água, deixando repousar por 30

minutos antes de usar), guarde a água tratada em vasilhas limpas e de

boca estreita para evitar a recontaminação;

• não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados;

• ensaque e mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Quando não houver

coleta de lixo, ele deve ser enterrado;

• use sempre o vaso sanitário, mas se isso não for possível enterre as fezes

sempre longe dos cursos de água;

• tenha cuidado para não contaminar as fontes de água com fezes e lixo;

• mantenha o aleitamento materno, que aumenta a resistência das crianças

contra as diarréias;

• evite o desmame precoce.

Atividade 12
Atende ao Objetivo 1 .

Com base nas formas de transmissão das rotaviroses, como você explicaria
o fato de as populações que vivem em áreas com falta de saneamento básico
adequado estarem mais suscetíveis a tais doenças?
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Você deve sempre lembrar que os cuidados de enfermagem devem ser planejados

de acordo com a situação de cada indivíduo. Cada ser humano é único. 

Os cuidados de enfermagem devem atender às necessidades específi cas de cada

paciente.

Alguns cuidados são universais na assistência aos pacientes com doenças 

transmissíveis e outros devem atender a necessidades individuais de cada 

paciente, de acordo com seu quadro clínico.

Você encontrará adiante os cuidados de enfermagem comuns a todos os indivíduos 

que apresentarem doenças transmissíveis. Já os cuidados específi cos dependerão

do plano de cuidados elaborado pela equipe de saúde:

• lave as mãos antes e após tocar o paciente;

• lave as mãos após tocar qualquer objeto potencialmente contaminado;

• dê máscara e avental para todas as pessoas que entrarem no quarto de

um paciente infectado;

• descontamine o material não descartável antes de ser reprocessado, com 

a solução indicada pela vigilância sanitária e/ou comissão de infecção

hospitalar;

• use sempre luvas de procedimentos;

• realize a prescrição médica e de enfermagem. A prescrição médica é a

de medicamentos e preparo para exames. A prescrição dos cuidados de

enfermagem é realizada pela(o) enfermeira(o);

• mantenha boa higiene oral e corporal de acordo com as condições do

paciente; ou seja, caso o paciente não tenha condições de fazê-la, o técnico

de enfermagem deve realizá-la;

• aspire as secreções do paciente, sempre que necessário;

• realize mudança de decúbito se for indicado, isto é, mude a posição do

paciente no leito;

• observe e anote a quantidade e o aspecto das eliminações (fezes, vômitos, 

mucos etc.);

• observe e anote os sinais vitais no prontuário do paciente;

• auxilie na alimentação.
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RESUMINDO...

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

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

pela vacinação.

• O sarampo é uma doença grave extremamente contagiosa. Os sintomas

característicos são febre alta, exantemas e manchas de Koplik. A transmissão

acontece através das secreções nasofaríngeas de indivíduos infectados. O

período de incubação dura de 7 a 18 dias. A imunidade é adquirida por

meio da vacina, da infecção natural ou anticorpos maternos.

• A poliomielite é caracterizada por defi ciência motora, febre e fl acidez

muscular assimétrica. O vírus possui três sorotipos (I, II, III). A transmissão

da doença se dá através de água ou alimentos contaminados com fezes

de pessoa infectada. O período de incubação é de 2 a 30 dias. As formas

clínicas da doença são: não-paralítica, frusta, paralítica espinhal, bulbar e

polioencefalite. A imunidade é adquirida pela infecção natural, pela vacina

ou por anticorpos maternos.

• A forma assintomática da hepatite B é caracterizada por mal-estar, cefaléia,

febre, náuseas e vômitos. O vírus pode ser transmitido através do sangue,

de secreções e da mãe para o fi lho. O período de incubação é de 45 a 160

dias. A imunidade é adquirida através da infecção, vacina e administração

de imunoglobulina.

• A febre amarela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypt

infectado com o vírus. O quadro clínico da doença apresenta três fases:

infecção, remissão e intoxicação. Os principais sintomas são: febre,

calafrios, cefaléia, dor muscular, náusea e vômitos. O período de incubação

é de 3 a 6 dias.

• A raiva é uma doença que pode levar à morte. Os reservatórios do vírus

são animais como cães, gatos, morcegos, macacos, raposas e sagüis. A

forma de transmissão é através da saliva do animal infectado. O período de

incubação é muito variável. A imunidade é adquirida por meio da vacina

e o soro é usado como tratamento.

• A rubéola é uma doença transmissível pelas secreções respiratórias do

indivíduo infectado. Os principais sintomas são exantemas pelo corpo,

febre baixa e aumento dos gânglios. Em grávidas pode ocasionar abortos,

natimortos ou SRC. O período de incubação é de 14 a 21 dias. A imunidade

é adquirida pela vacina e pela infecção natural.
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é via secreções respiratórias e saliva de indivíduos infectados. Os sintomas

mais comuns são febre, mal-estar, cefaléia e dor de garganta. O período

de incubação é de 12 a 25 dias. A imunidade contra a doença é adquirida

pela infecção natural, vacina e por anticorpos maternos.

• A infl uenza é uma infecção também conhecida como gripe. O vírus da gripe

tem três tipos (A, B, C). É transmitida através das secreções respiratórias do

indivíduo infectado. O principal sintoma é a febre. O período de incubação

dura entre 1 e 5 dias. A imunidade é adquirida pela vacina e pela infecção

natural.

• O rotavírus causa uma doença diarréica que atinge principalmente

crianças. Além da diarréia, ele pode causar vômitos e febre. A transmissão

é oral-fecal, de pessoa a pessoa e através de água, alimentos e objetos

contaminados. O principal tratamento é a reidratação. A vacina é a melhor

forma de prevenção.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRÓXIMO TEMA

O próximo tema abordará o assunto “imunização”. Você aprenderá sobre o

conceito de imunização e verá mais detalhadamente algumas vacinas indicadas

para muitas das doenças apresentadas neste tema. Então, até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

a. A difteria e a tuberculose têm como agente etiológico uma bactéria, enquanto 
o agente etiológico do sarampo é um vírus.

b. Um indivíduo com um dia de infecção pelo vírus do sarampo não é capaz 
de transmiti-lo, porque o período de transmissibilidade começa em geral quatro
dias antes dos primeiros sintomas. E os primeiros sintomas levam, em geral, sete 
dias para aparecer (veja o período de incubação da doença), ou seja, quatro dias 
antes do sétimo dia, é o terceiro dia. É a partir do terceiro dia, mais ou menos, 
que a doença passa a ser transmissível.
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Atividade 2

Depende. Se o indivíduo tiver sido infectado pelo sorotipo I desse vírus, ele

desenvolve a doença e gera uma memória imunológica contra esse sorotipo, ou

seja, ele se torna imune ao sorotipo. Se ele for infectado novamente pelo sorotipo

I, ele não mais desenvolverá a doença.

No entanto, se ele for infectado pelo sorotipo II ou III, desenvolverá a doença

novamente.

Atividade 3

A hepatite é uma infl amação do fígado. Medicamentos, gorduras, álcool e drogas

em geral são metabolizados por esse órgão. Se ele está afetado pela doença,

é recomendado que tudo o que dependa dele para ser transformado tenha a

ingestão (uso) diminuída.

Atividade 5

Não, não é possível contrair a doença pelo contato com a pessoa infectada.

Somente a picada de um mosquito infectado transmite o vírus da febre

amarela.

Atividade 6

– Vacinar os animais domésticos contra a raiva.

– Vacinar a população contra a raiva.

Atividade 9

Mulheres grávidas não devem ser vacinadas contra a rubéola, mesmo nunca

tendo recebido a vacina. A vacina da rubéola é feita com o vírus atenuado.

O feto, como sabemos, é ligado à mãe pelo cordão umbilical, e isso o expõe a

quase tudo o que alcança o sangue. Assim, é muito arriscado colocar um vírus

capaz de causar malformação congênita, mesmo que atenuado, no organismo

materno.
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O vírus causador da caxumba ataca as glândulas salivares. Uma dessas glândulas

é a parótida. Por isso, a infl amação da parótida, causada por esse vírus, é

chamada de parotidite.

Atividade 11

– A boa hidratação oral é importante para umedecer as secreções a fi m de que

sejam mais facilmente expelidas pelo organismo.

– Um dos sintomas da gripe é a febre alta, que aumenta a perda de líquido pela

transpiração. Com febre, o indivíduo perde muito líquido e, junto com ele, muitos 

sais minerais importantes. A água e os sais minerais são indispensáveis para o

bom funcionamento do organismo; por isso a hidratação é tão importante.

Atividade 12

Uma das possíveis explicações está associada ao fato de a transmissão ser oral-

fecal e também através de água contaminada. Áreas de saneamento básico 

precário são aquelas em que os dejetos são jogados (e não são tratados) nas 

mesmas fontes que servem para fornecer a água utilizada pela população do

entorno. Além disso, o esgoto é aberto, permitindo que muitos, principalmente

crianças, tenham acesso a ele. Assim, essas são áreas em que o risco de 

contaminação, pelas vias de transmissão citadas, é muito alto.
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