
VIROSES

VÍRUS



CATAPORA OU VARICELA-zóster

TRANSMISSÃO

Saliva ou contato com objetos contaminados por lesões 

na pele

SINTOMAS

Pequenas e numerosas feridas no corpo

PROFILAXIA

Vacinação – Tetraviral

DNA de cadeia dupla





CAXUMBA (PAROTIDITE) - Paramyxovirus

TRANSMISSÃO

Saliva, copos, talheres ou pratos contaminados

SINTOMAS

Inflamação nas glândulas salivares (parótidas), 

testículos (orquite), ovários, pâncreas e cérebro

PROFILAXIA

Vacinação – tríplice viral

RNA de cadeia 
SIMPLES





VIROSES



Biologia do 'Aedes aegypti'



• É o transmissor das seguintes viroses:

confirmados

1. Dengue tipo 1

2. Dengue tipo 2

3. Dengue tipo 3

4. Dengue tipo 4

5. Zika

6. Chikungunya

7. Febre amarela





DENGUE – Flavivirus (arbovírus)

TRANSMISSÃO

Picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti

SINTOMAS

Dengue clássico – febre alta, dor de cabeça dores nas 

juntas, fraqueza, falta de apetite, manchas na pele

Dengue hemorrágico – Sintomas da dengue clássica, além 

de queda da pressão arterial  e sangramentos

PROFILAXIA

Não deixar água limpa acumulada em reservatórios sem 

tampa, caixas d’água, etc.
RNA de cadeia 
SIMPLES













FEBRE AMARELA – Flavivirus (arbovírus)

TRANSMISSÃO

Picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti

SINTOMAS

Aspecto amarelado (icterícia) à pele, afeta o fígado, baço, 

medula óssea e linfonodos

PROFILAXIA

Vacinação

Erradicação do vetor

RNA de cadeia 
SIMPLES





GRIPE – Influenzavirus

TRANSMISSÃO

Gotículas de saliva espalhadas pelo ar 

SINTOMAS

Coriza, tosse, dores musculares e fraqueza.

PROFILAXIA

Vacinação

Evitar contato com doentes

Oito moléculas de RNA 
de cadeia SIMPLES





AGENTE ETIOLÓGICO                        

tipo A
(Influenza H5N1) – POSSUI RNA

H – HEMAGLUTININA
N – NEURAMINIDASE

INFLUENZA: “INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS”

(MATA CERCA DE 30% DOS PACIENTES)

Gripe suína



HEPATITE A e E – Virus Hepatitis (HAV)

TRANSMISSÃO

Ingestão de água ou alimentos contaminados 

(por fezes humanas)

SINTOMAS

Inchaço do fígado

PROFILAXIA

Saneamento básico

Higiene pessoal

Fiscalização das pessoas que manipulam os alimentos

RNA de cadeia 
SIMPLES



Hepatite A -

Vírus da hepatite A
Vírus Capsulado



HEPATITES B (Hepadnavirus) e C (HCV)

Hepatite D sempre associado ao B

TRANSMISSÃO

Relações sexuais, tatuagens, transfusões sanguíneas e 

seringas contaminadas, lâminas de barbear, escova de 

dentes, etc.

SINTOMAS

Inchaço do fígado

PROFILAXIA

Usar preservativos

Vacinação (contra hepatite B)

Seringas descartáveisA hepatite C se não tratada rapidamente 
pode evoluir para o quadro de cirrose.





HERPES SIMPLES – (HSV-1) E GENITAL - (HSV-2) 

TRANSMISSÃO

Contato direto ou indireto com objetos contaminados

SINTOMAS

Bolhas que geram feridas na boca (tipo I) ou na região 

genital ou anal (genital) 

PROFILAXIA

Evitar contato direto com doentes

Tratar os doentes

Usar preservativos

DNA de cadeia DUPLA







POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL) 

TRANSMISSÃO

Gotículas de saliva ou Ingestão de água ou alimentos 

contaminados 

SINTOMAS

Lesão dos sistemas nervoso e muscular

PROFILAXIA

Vacinação (Sabin) - vacina VIP e VOP

RNA de cadeia 
SIMPLES



RAIVA OU HIDROFOBIA – vírus Lyssavirus

TRANSMISSÃO

Mordidas de animais contaminados

SINTOMAS

Alterações respiratórias e cardíacas

Afeta o SNC

PROFILAXIA

Vacinação de cães

RNA de cadeia 
SIMPLES









RESFRIADO – Rhinovirus
20% são causados por Coronavirus

TRANSMISSÃO 

Gotículas de saliva

SINTOMAS

Afeta o sistema respiratório

PROFILAXIA

Evitar contatos com pessoas doentes

RNA de cadeia 
SIMPLES



SARS – Sindrome respiratória aguda grave
causado por Coronavirus

TRANSMISSÃO 

Gotículas de saliva.

SINTOMAS

Afeta o sistema respiratório – febre, tosse seca, dor de 

cabeça, etc.

PROFILAXIA

Evitar contatos com pessoas doentes

RNA de cadeia 
SIMPLES





RUBÉOLA - Rubivirus

TRANSMISSÃO 

Gotículas de saliva

SINTOMAS

Febre baixa, inchaço dos linfonodos, manchas vermelhas 

no corpo (em mulheres gestantes pode provocar, nos 

primeiros meses, catarata, surdez ou morte)

PROFILAXIA

Vacinação – tríplice 
Obs.: (durante a gravidez deve ser evitada)RNA de cadeia 

SIMPLES





SARAMPO - Morbillivirus

TRANSMISSÃO 

Gotículas de saliva

SINTOMAS

Febre e manchas vermelhas na pele, tosse, coriza e 

manchas brancas na face interna das bochechas

PROFILAXIA

Vacinação - tríplice

RNA de cadeia 
SIMPLES





VARÍOLA – Orthopoxvirus variolae

TRANSMISSÃO 

Gotículas de saliva e contato com objetos contaminados

SINTOMAS

Feridas grandes e numerosas na pele

PROFILAXIA

Vacinação

DNA de cadeia DUPLA





HPV

HPV ou Condiloma Acuminado

Papillomavirus

DNA de cadeia DUPLA



• Transmitido por contato sexual, afetando a
área genital de homens e de mulheres.

• Alguns HPV causam apenas verrugas comuns
no corpo.

• Melhor arma contra o HPV é a prevenção,
vacinação e fazer o diagnóstico o quanto
antes.





Como surgiu a gripe suína?



Valeu!
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