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Principais doenças 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

Principais Viroses: 
 

• Resfriado comum (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Gripe (influenza) (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva). Existe vacinação 

 

• Raiva (saliva de animais infectados). Existe vacina e soro 

 

Vacina tetra viral: 
• Caxumba (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Rubéola (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Sarampo (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Catapora (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva, ou contato com líquidos provenientes das 

feridas) 

 

Hepatites 
• Hepatite A, E (transmitidas por alimentos ou água contaminados por fezes), B, C (transmitidas por 

transfusão de sangue ou relações sexuais) 

 

Arbovírus 
• Dengue (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Febre amarela (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Chikungunya (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Zika (picada do mosquito Aedes aegypti) 

 
 

• Ebola (altamente letal, com transmissão por sangue ou demais fluidos corporais). Presente na África 

 

• Varíola (Primeira doença erradicada no mundo todo, pelo uso da vacina, podia ser transmitida pelo ar 

por partículas de saliva, ou mesmo por contato através de itens contaminados, como roupas e lençóis) 

 

• Meningite viral (transmitida pelo ar, por gotículas de saliva) 

 

• Mononucleose (também conhecida como a Doença do Beijo) 
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• Herpes (pode ser transmitida pela saliva ou por contato sexual. A herpes labial é apenas transmissível nos 

períodos nos quais as lesões se fazem presentes, enquanto a herpes genital também pode ser transmitida 

nos períodos inativos, embora com menor probabilidade) 

 

• AIDS (transmitida pelo contato com o sangue, ou contato sexual) 

 

 
 

• HPV  causa condiloma (verrugas) e predispõe ao câncer de colo de útero.  

 

Principais Bacterioses 
 

 

DOENÇA BACTÉRIA CONTÁGIO SINTOMAS PROFILAXIA 

Tuberculose Mycobacterium 

tuberculosis 

Ar contaminado por 

secreções de 

pessoas doentes  

Tosse, infecção da 

pleura, fadiga, 

fraqueza, febre, 

perda de peso 

Vacinação em 

crianças e evitar 

aglomerações 

Leptospirose Leptospira 

interrogans 

Água contaminada 

com urina de ratos e 

camundongos 

Icterícia, febre, dor 

muscular, urina 

escura, dor de 

cabeça e na 

panturrilha 

Saneamento básico, 

controle de ratos e 

evitar enchentes 

Coqueluche Bordetella 

pertussis 

Ar contaminado por 

secreções de 

pessoas doentes 

Tosse, espirros, 

secreção nasal, 

olhos lacrimejando e 

em alguns casos, 

febre baixa 

Vacinação e evitar 

aglomerações 

Pneumonia Streptococus 

pneumoniae 

Ar contaminado por 

secreções de 

pessoas doentes 

Febre alta, tosse 

seca com catarro, 

dor no tórax, falta de 

ar, fraqueza, vômitos 

Lavar as mãos com 

frequência 

Disenteria Shigella sp Alimentos ou água 

contaminados com 

fezes 

Inflamação 

intestinal, diarreia 

com sangue, muco 

ou pus 

Saneamento básico e 

lavar os alimentos  

Tétano  Clostridium 

tetani 

Ferimentos 

contaminados  

Febre, rigidez nos 

músculos do 

pescoço, sudorese, 

hipertensão, 

taquicardia 

Vacinação e limpar 

bem os ferimentos 

Febre tifoide Salmonella 

typhi 

Alimentos ou água 

contaminados por 

fezes 

Febre contínua, 

inflamação 

intestinal, formação 

de úlceras no 

intestino, erupções 

cutâneas 

Vacinação, 

saneamento básico, 

lavar as mãos e 

alimentos 
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Botulismo Clostridium 

botulinum 

Alimentos 

contaminados, 

principalmente 

enlatados 

Intoxicação 

alimentar, dor de 

cabeça, fraqueza, 

insuficiência 

respiratória 

Cuidado na compra 

de enlatados 

Meningite 

meningocócica 

Neisseria 

meningitidis 

Ar contaminado por 

secreções de 

pessoas doentes 

Inflamação das 

meninges 

Vacinas e tratamento 

de pessoas que 

entraram em contato 

com o doente 

Cólera  Vibrio cholerae Alimentos ou água 

contaminados com 

fezes 

Vômito, diarreia, 

desidratação 

Vacinação, 

saneamento básico, 

lavar as mãos e 

alimentos 

Sífilis Treponema 

pallidium 

Contato sexual Erupções na 

genitália, problemas 

gestacionais 

Uso de preservativos 

Gonorréia Neisseseria 

gonorrhoeae 

Contato sexual Dificuldade para 

urinar, corrimento 

amarelado ou com 

sangue 

Uso de preservativos 

 

Doenças causadas por protozoários: 

 

Doença de Chagas 
Causada pelo Trypanosoma cruzi, comum em casas de pau-a-pique. Isso porque facilita o esconderijo e o 

contato do vetor com o homem. O vetor é o Barbeiro (Triatoma infestans), que suga o sangue do hospedeiro, 

ao mesmo tempo que defeca para obter maior espaço no trato digestivo. O parasita está presente nas fezes 

e entra no hospedeiro por meio da coçadura. Provoca poucos sintomas ao longo de anos, podendo gerar 

tardiamente problemas cardíacos e intestinais (cardiomegalia e megacólon chagásico).   

 

 
                                 Casas pau-a-pique 
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Malária 

 
 

É uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pelo inseto Anopheles (vetor). 

O hospedeiro definitivo é o mosquito (onde ocorre a reprodução sexuada), enquanto o hospedeiro 

intermediário é o homem. A febre que ocorre na malária é bem típica, ocorrendo em ciclos (terçã ou quartã).  

 

Amebíase 
Entamoeba histolytica causa uma diarreia invasiva, com muco, pus e sangue nas fezes. Sendo invasiva, pode 

parasitar outras regiões do corpo além do intestino. A contaminação ocorre por meio da ingestão de cistos. 

A profilaxia consiste em lavar bem as mãos e os alimentos, além da instalação de saneamento básico.  
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Giardíase 
Causada pela Giardia lamblia. Cursa com uma diarreia com grande quantidade de gordura nas fezes. Possui 

mecanismos de contaminação e profilaxia semelhante à amebíase. A diferença é que a giardíase causa uma 

diarreia não invasiva. 
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Tricomoníase 

 
 

A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível causada pela Tricomonas vaginalis. Os portadores 

podem ser assintomáticos, fazendo com que transmitam a tricomoníase sem consciência da situação. A única 

forma efetiva de profilaxia no ato sexual é o uso do preservativo.  

 

Verminoses 
 

Platelmintos 
• Teníase e Cisticercose 

• Esquistossomose  

 

Teníase e Cisticercose 
Duas espécies de platelmintos são capazes de causar a teníase: Taenia solium e Taenia saginata. A primeira 

tem como hospedeiro intermediário o porco e a segunda, o gado. Classicamente, o hospedeiro definitivo é 

o homem. A contaminação se dá pela ingestão de carnes malcozidas contendo cisticercos, que são cistos 

formados principalmente na musculatura desses animais, após terem ingerido os ovos de tênia. No tubo 

digestivo do homem, esses cisticercos formarão tênias adultas, que passarão a secretar novos ovos.  

 

A cisticercose ocorre quando há a ingestão de ovos, mas somente da Taenia solium. Os cisticercos podem 

ser formados no próprio homem, na musculatura e no SNC. Nesse caso, o homem faz o papel de hospedeiro 

intermediário, mas o ciclo é interrompido (pois não há a ingestão de carne humana contendo cisticercos por 

outro indivíduo). 
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Esquistossomose  

 
 

 

Schistosoma mansoni.  
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Para o ciclo ocorrer, é necessário que ovos presentes nas fezes de humanos cheguem à água contendo 

caramujos do gênero biomphalaria, o hospedeiro intermediário. Miracídios eclodem dos ovos e penetram 

nesses caramujos, saindo posteriormente na forma de cercárias, que são capazes de penetrar na pele de 

indivíduos em contato com a água. A forma adulta se estabelece nos vasos mesentéricos, responsáveis por 

nutrir o intestino. Os ovos são liberados, perfuram pequenos vasos e caem no interior do intestino para serem 

eliminados nas fezes. A maior característica da esquistossomose é o aumento do volume abdominal causado 

pela migração inadvertida dos ovos para o fígado e provocando o aumento da pressão venosa na região.  

 

Nematelmintos 
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Ciclo da Ascaridíase 

 
 

Ciclo do Amarelão 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm 

como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. 

Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? 

a) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e 

fechados para a sua reprodução. 

b) Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz na 

parede das casas de barro. 

c) Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se 

desenvolvem nesse meio. 

d) Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo 

de substrato. 

e) Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas 

contaminadas. 

 

2. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome 

da rubéola congênita (SRC), que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a 

campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de 

rubéola entre as mulheres, e, a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior 

enfoque à vacinação de homens jovens. 
BRASIL. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola. Brasília: Ministério da Saúde, 

2009 (adaptado). 

Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à 

vacinação dos homens, porque eles 

a) ficam mais expostos a esse vírus. 

b) transmitem o vírus a mulheres gestantes. 

c) passam a infecção diretamente para o feto. 

d) transferem imunidade às parceiras grávidas. 

e) são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Campanhas de combate ao mosquito vetor da Dengue consistem na eliminação de possíveis criadouros 

do mosquito, um inseto aquático (fase larval vive na água), portanto, a remoção de recipientes que 

possam acumular água é uma forma de combatê-lo. 

 

2. b 

Homens contaminados pela rubéola não são capazes de transmitir a doença diretamente para o feto, 

tampouco há maior exposição dos homens ao vírus ou maior suscetibilidade, e não há transferência de 

imunidade, mas um homem contaminado pode infectar uma mulher grávida com a rubéola, que poderá 

ser transmitida ao feto por via congênita. 

 

 


