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Doenças transmissíveis pelo ar 

Teoria 

 

Quando dizemos que a doença é transmitida pelo ar nos referimos a doenças que são transmitidas por 
partículas e secreção de saliva, por exemplo, que estão dispersas no ar. Para evitar estas doenças devemos 
limpar bem as mãos, unhas e objetos onde tocamos, utilizar máscara (principalmente se estiver contaminado) 
e estar com vacinação em dia. 

 

 

- Viroses transmitidas pelo ar: As principais viroses são a gripe, o resfriado, a poliomielite, sarampo, catapora, 
caxumba, rubéola, varíola, mononucleose, citomegalovírus, pneumonia asiática e ebola. Muitas dessas 
doenças são comuns em pessoas com imunidade baixa. A vacinação é muito importante para evitar estas 
doenças, principalmente realizar a imunização durante a infância. 

 

 

- Bacterioses transmitidas pelo ar: As principais doenças causadas por bactérias são a pneumonia e a 
meningite bacterianas, a tuberculose, a coqueluche, a difteria, hanseníase e o antraz. Os antibióticos são 
medicamentos específicos para bacterioses, usado no tratamento destas e outras doenças. 

 

 

- Outras complicações com as vias respiratórias: A qualidade do ar influencia diretamente na nossa saúde, 
principalmente por conta da presença de poluentes e substâncias tóxicas presentes no ar. Dentre as 
substâncias, podemos citar o monóxido de carbono (CO), gases oxidados (NOx e SOx) e pequenas partículas 
em suspensão que podem causar irritação e alergias (fuligem, cinzas, pólen...) 

 

 

Vacinas e tratamentos 

As vacinas são de extrema importância para gerar imunidade e evitar complicações e mesmo o óbito. Dentre 
as principais vacinas, podemos citar a vacina contra a hepatite B, a vacina tetravalente (contra difteria, tétano, 
coqueluche e meningite), a VORH (contra o rotavírus), a VOP (contra a poliomielite), vacina contra febre 
amarela e a tríplice viral. 
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Exercícios 

 

1. No ar atmosférico encontramos muitos microrganismos que podem passar de uma pessoa a outra, 

principalmente por meio de gotículas de saliva (pela tosse, espirro ou fala). Marque a opção que 

apresenta somente doenças transmitidas pelo ar atmosférico: 

a) Sarampo, pneumonia e cólera. 

b) Meningite, tuberculose e AIDS. 

c) Dengue, rubéola e cólera. 

d) Gripe, diarreia e sarampo. 

e) Catapora, rubéola e pneumonia. 

 

 

2. O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada pelo Morbilivirus. Em 2015 apareceram vários 

casos dessa doença em diversas cidades do Brasil e do mundo. O que faz com que esta doença seja 

extremamente contagiosa e muito comum na infância? 

a) O fato de ser transmitida por um vírus para o qual não existe vacina. 

b) O fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas 

eliminadas pelo espirro ou pela tosse. 

c) O fato de ser transmitida apenas por meio de insetos vetores. 

d) O fato de ser extremamente contagiosa apenas em crianças desnutridas, recém-nascidos e 

crianças portadoras de imunodeficiências. 

 

 

3. A poluição atmosférica é um problema grave que afeta todo o planeta e causa danos ambientais e à 

nossa saúde. Entre os maiores poluidores, destacam-se os carros e as indústrias, que lançam uma 

série de produtos tóxicos no ar. O monóxido de carbono é um desses produtos e destaca-se por se ligar 

à hemoglobina, formando a 

a) oxi-hemoglobina, que auxilia no transporte de oxigênio. 

b) carboxi-hemoglobina, que impede que o oxigênio seja transportado. 

c) monóxido de hemoglobina, que ajuda no transporte de gás carbônico pelo corpo. 

d) oxi-hemoglobina, que promove o transporte de gás carbônico pelo corpo. 

e) carboxi-hemoglobina, que promove uma melhor oxigenação do corpo. 
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4. Das doenças transmissíveis pelo ar, coloque (V) para as causadas por vírus e (B) para as causadas por 

bactérias:  

(  ) Tuberculose  

(  ) Caxumba  

(  ) Gripe 

(  ) Catapora 

A sequência correta é 

a) B – V – B – V   

b) B – V – V – V   

c) V – V – V – B   

d) B – V – V – B  

e) V – B – B – V   

 

 

5. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-

nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem-nos: 

a) uma imunização passiva. 

b) uma imunização imediata. 

c) uma imunização prolongada. 

d) uma imunização ativa. 

e) uma imunização contínua. 
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Gabarito 

 

1. E 

Catapora, rubéola e pneumonia são doenças transmitidas pelo ar. A cólera e a diarréia são transmitidas 

pela ingestão de água e alimentos contaminados e a AIDS é transmitida por contato sexual desprotegido 

ou compartilhamento de seringas. 

 

2. B 

Crianças estão sempre em contato uma com as outras e levando a mão a boca e aos olhos. Devido à 

facilidade de transmissão por vias aéreas e respiratórias, além da baixa imunidade presente nesta 

idade, o contágio é comum. 

 

3. B 

A ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina ocorre de maneira estável e leva à formação da 

carboxi-hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio.  

 

4. B 

Dentre as doenças listadas, a tuberculose é a única causada por bactéria. Caxumba, gripe e catapora são 

doenças virais. 

 

5. D 

Como a vacina estimula a produção de anticorpos, e permite o desenvolvimento da memória imunológica, 

chamamos de imunização ativa. 

 


