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nutrição 

 
 

 

 

RESUMO   
 

 

Saúde 
Segundo a Organização mundial da saúde (OMS), saúde é um completo estado de bem-estar físico, menta l 

e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade 

Conceitos em saúde 
 

Agente etiológico - é o causador da doença 

 

Pode ser um vírus, bactéria, fun  

Por exemplo, o Schistossoma mansoni é o agente etiológico da esquistossomose (doença). Assim, não 

podemos dizer que houve transmissão de esquistossomose (doença), mas a transmissão do Schistossoma 

mansoni (causador).  

 

Hospedeiro definitivo - onde ocorre a reprodução sexuada 

O homem é o hospedeiro definitivo da Taenia solium. 

 

Hospedeiro intermediário - onde ocorre a reprodução assexuada 

O porco é o hospedeiro intermediário da Taenia solium 

 

 
 

Parasita monoxeno - possui um único hospedeiro 

Parasita heteroxeno - possui dois ou mais hospedeiros.  
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Vetor mecânico - apenas transporta o parasita 

Ex: Baratas, ratos 

 

Vetor biológico - transporta e faz parte do ciclo do parasita 

Ex: Aedes aegypti é o vetor do vírus da dengue 

 

 

Profilaxia = prevenção 

Ex: A profilaxia da AIDS é o uso de preservativos.  

Tipos de Doença 
Adquirida  doença que se passa a ter ao longo da vida.  

Congênita  Sífilis, rubéola, toxoplasmose. Transmitida da mãe para o filho durante a gestação 

Hereditária  Transmitida dos pais para os filhos, de uma doença presente no material genético.   

Epidemias, pandemias e endemias 
Epidemias  Aumento no número de casos de uma doença em dada localização (cidade, estado, país...) 

Pandemias  Epidemia de caráter global 

Endemias  Doença típica de uma determinada região.  

Surto  Aumento do número de casos em um local restrito (creche, casa de abrigo, prisão...) 

Imunização 
- Imunização: Presença de anticorpos contra dado antígeno. 

 
Anticorpos são proteínas de defesa contra um antígeno específico, que pode vir de forma natural (contraindo 

a própria doença, por exemplo) ou artificial (vacinas e soros, por exemplo).  
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Além disso, essa imunização pode ser ativa ou passiva. A imunização ativa ocorre quando o indivíduo é 

responsável por produzir seus próprios anticorpos a partir de contato com o antígeno, gerando memória  

imune. A vacina é um exemplo de imunização ativa artificial. Vacinas são compostas por antígenos mortos, 

fragmentados ou enfraquecidos, fornecendo ao corpo contato com os agentes etiológicos de dadas doenças 

sem fornecer os sintomas que os acompanham, imunizando o corpo contra aquela doença específica. Vale 

ressaltar que vacinas são medidas preventivas. 

 

Na imunização passiva, por outro lado, os anticorpos foram produzidos por outro organismo. Pode ser pela 

mãe, passando o anticorpo pela amamentação (caso de imunização passiva natural) ou pode ser um soro 

feito a partir de anticorpos extraídos de dado animal (imunização passiva artificial). O soro, ao contrário da 

vacina, é curativo, mas NÃO gera memória imunológica. Se o antígeno for contraído uma vez e tratado com 

soro, a aplicação de soro será necessária em caso de nova infecção, enquanto o mesmo não é válido para as 

vacinas, já que elas geram memória imune, protegendo contra infecções subsequentes.  

 

Vida saudável 
 

Alimentação 
• Evitar 

o Sódio 

o Gordura (lipídio) 

o Colesterol 

o Açúcar (glicose) 

• Aumentar a ingestão na medida certa: 

o Fibras 

o Vitaminas 

 

Comportamento 
• Evitar 

o Sedentarismo 

o Fumo 

o Estresse 

 

Riscos: Hipertensão, infarto, AVE, impotência, insônia, diabetes 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. Quando uma pessoa é picada por um animal peçonhento, deve procurar socorro através de 

a) soro, que induzirá a formação de anticorpos. 

b) soro, porque é composto por antígenos específicos. 

c) soro, porque contém anticorpos prontos. 

d) vacina, porque fornecerá ao organismo elementos de defesa. 

e) vacina, para eliminar quimicamente o veneno. 

2. Tanto o controle de doenças através da medicina e do saneamento básico quanto o aperfeiçoamento 

das técnicas de produção e conservação de alimentos podem interferir, nas populações humanas, 

para 

a) diminuir a expectativa de vida. 

b) aumentar a taxa de mortalidade. 

c) aumentar a longevidade. 

d) impedir a explosão demográfica. 

e) eliminar as desigualdades sociais. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

O soro é uma medida imediata, com anticorpos prontos, sem gerar memória imunológica.  

 

2.  c 

O objetivo do controle das doenças é aumentar a longevidade, aumentar o número de anos vividos.  

 

 

 

 


