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Parte i
unidade B
Capítulo 2  Vírus

algumas doenças humanas 
causadas por Vírus

i. doenças virais associadas à pele

Catapora (quando ocorre a primeira vez na infância); herpes zóster ou 

cobreiro (quando há recorrência da infecção na fase adulta).

É causada pelo varicela-zóster, um vírus envelopado com DNA de cadeia 

dupla. Afeta frequentemente crianças, com formação de pústulas na pele, que 

regridem após três ou quatro dias; a infecção pode atingir também diversos 

órgãos internos. O DNA viral permanece, em geral, em estado latente nos 

gânglios nervosos espinais e pode ser ativado décadas mais tarde, causando 

lesões dolorosas na pele, ao longo de nervos sensitivos, quadro clínico cha-

mado herpes zóster ou cobreiro. Adquire-se o vírus pelas vias respiratórias; a 

infecção manifesta-se em cerca de duas semanas. Não há tratamento; deve-se 

evitar o contato com pessoas contaminadas pelo vírus.

Herpes simples labial

O agente causativo é o herpes simplex tipo 1 (HSV-1), um vírus envelopa-

do com DNA de cadeia dupla. A infecção ocorre na infância e chega a atingir 

90% da população dos países desenvolvidos, mas apenas 15% apresentam os 

sintomas, na forma de lesões nas bordas dos lábios. O DNA viral permanece 

em estado latente no gânglio do nervo trigêmeo que inerva a face. O vírus 

pode ser reativado, infectando células da pele e provocando as lesões típicas 

do herpes. Essas recorrências estão associadas a situações traumáticas, como 

exposição excessiva à luz ultravioleta do sol, estresse emocional e variações 

hormonais do ciclo menstrual. Adquire-se o vírus por contato com pessoas 

ou com objetos contaminados, por isso deve-se evitar contato íntimo com 

pessoas durante as recorrências da infecção. Pomadas contendo inibidores 

da síntese de DNA viral podem aliviar os sintomas.

Rubéola

É causada por Rubivirus, um vírus envelopado com RNA de cadeia simples 

(1). Os sintomas são muito leves e podem passar despercebidos; em geral 

ocorrem febre branda e pequenas manchas vermelhas na pele. A infecção 

durante a gravidez produz, em 35% dos casos, a síndrome da rubéola conta-

giosa, caracterizada por sérios danos ao feto em desenvolvimento, incluindo 

surdez, catarata, má-formação cardíaca, retardo mental e mesmo a morte. 

É importante detectar mulheres sem imunidade contra a rubéola; em al-

guns países, os testes sanguíneos requeridos para obtenção de licença para 

casamento incluem o teste para rubéola. Mulheres não imunes que desejam 

engravidar devem se vacinar; a vacinação durante a gravidez deve ser evitada, 

pois pode provocar danos ao feto. Adquire-se o vírus pelas vias respiratórias, 

por meio de gotículas de saliva expelidas por pessoas portadoras do vírus. Não 

há tratamento. A vacina é aplicada na infância juntamente com as vacinas 

contra sarampo e caxumba na forma da vacina tríplice viral.
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Sarampo

É causado por Morbillivirus, um vírus envelopado com RNA de cadeia sim-

ples (2). A infecção tem início na parte superior das vias respiratórias e, após 

um período de incubação de 10 a 12 dias, aparecem sintomas semelhantes 

aos do resfriado comum: dor de garganta, dor de cabeça e tosse. Logo depois 

aparecem erupções na pele, começando na face e espalhando-se pelo tronco 

e pelas extremidades. O sarampo é uma doença perigosa, principalmente em 

crianças e idosos. Em 0,1% dos casos ocorre encefalite, que com frequência 

deixa lesões cerebrais permanentes. O sarampo é fatal em cerca de 0,03% dos 

casos, principalmente em crianças. Adquire-se o vírus pelas vias respirató-

rias, por meio de gotículas de saliva de pessoas portadoras do vírus. Não há 

tratamento. A vacina é aplicada na infância juntamente com as vacinas contra 

caxumba e rubéola na forma da vacina tríplice viral. Deve-se evitar contato 

com pessoas que apresentem os sintomas da infecção.

Varíola

É causada por Orthopoxvirus variolae, um vírus envelopado com DNA de 

cadeia dupla. O vírus infecta inicialmente órgãos internos antes de entrar na 

corrente sanguínea e infectar as células da pele, com a formação de pústulas 

que provocam lesões desfigurantes pelo resto da vida. A taxa de mortalidade 

é grande entre os infectados. A transmissão ocorre pelas vias respiratórias, 

por meio de gotículas de saliva de pessoas portadoras do vírus. Não há trata-

mento. A vacina é muito eficiente e sua aplicação sistemática e generalizada 

levou à erradicação da doença no mundo.

ii. doenças virais associadas ao sistema nervoso

Poliomielite

É causada por Enterovirus, um vírus não envelopado com RNA de cadeia 

simples (1). O vírus multiplica-se inicialmente em células da garganta e do 

intestino delgado, invadindo, em seguida, as tonsilas, os linfonodos do pescoço 

e o íleo (a porção terminal do intestino delgado). Em geral, a infecção regride 

e, na maioria dos casos, é assintomática ou produz sintomas leves como dor 

de cabeça, dor de garganta, febre e náusea, confundindo-se com meningite 

branda ou com gripe. Se a infecção persistir, o que ocorre em cerca de 1% dos 

casos, os vírus caem na circulação sanguínea e penetram no sistema nervoso 

central. Ali eles infectam preferencialmente as células nervosas motoras que 

formam as raízes dorsais dos nervos espinais, matando-as e provocando para-

lisia e atrofia dos músculos por elas inervados. A doença pode causar a morte 

se forem atingidos nervos que controlam os músculos do sistema respiratório. 

Adquire-se o vírus por ingestão de água e alimentos contaminados com fezes 

de portadores; há indícios de que o vírus também pode ser transmitido pela 

saliva. Não há tratamento. A vacina é muito eficiente e sua aplicação sistemá-

tica e generalizada está levando à erradicação da doença.

Raiva

É causada por Lyssavirus, um vírus envelopado com RNA de cadeia simples 

(2). O vírus multiplica-se inicialmente em células musculares e do tecido con-

juntivo, nas quais permanece por dias ou meses. Em seguida, entra nos nervos 

periféricos, deslocando-se por eles até o sistema nervoso central, onde causa 

encefalite. Quando o vírus penetra em áreas ricas em fibras nervosas, como 

o rosto ou as mãos, o período de incubação pode ser bem curto e a doença 
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é mais perigosa, pois não há como combater o vírus após sua entrada no 

sistema nervoso. Quando este é atingido, alternam-se períodos de agitação 

e de calma. Nessa fase são frequentes os espasmos dos músculos da boca e 

da faringe, que ocorrem quando o animal ou a pessoa afetada tentam inalar 

ar ou beber água. A simples visão de água ou o pensar nela desencadeia os 

espasmos, daí a doença ser conhecida também como hidrofobia. A raiva é 

sempre fatal em questão de dias. O vírus presente na saliva do animal infec-

tado é transmitido por mordida ou pelo contato com ferimentos expostos. 

Antes que atinja o sistema nervoso, a doença pode ser evitada com a injeção 

de anticorpos antivirais (soro) ou mesmo com vacinação pós-exposição ao 

vírus. Pessoas mordidas por um animal (ou se a saliva deste entrar em contato 

com algum ferimento exposto) devem lavar o local ferido com água limpa e 

sabão, manter o animal sob observação rigorosa e procurar imediatamente 

um serviço de assistência médica.

iii. doenças virais associadas aos sistemas 
cardiovascular e linfático

Dengue

É causada por Flavivirus (arbovírus), um tipo de vírus envelopado com 

RNA de cadeia simples (1). São conhecidas quatro variedades do vírus, três 

das quais ocorrem no Brasil. Se uma pessoa for infectada por uma das formas, 

não adquire imunidade para as outras. A dengue, também conhecida como 

febre quebra-ossos, caracteriza-se por febre, dor muscular intensa, dores nas 

juntas, manchas vermelhas na pele e pequenas manifestações hemorrágicas. 

Essa é a forma mais branda da doença, conhecida como dengue clássica, cujos 

sintomas regridem em cinco a sete dias, podendo persistir a fadiga. A forma 

mais grave, conhecida como dengue hemorrágica, tem sintomas iniciais 

basicamente semelhantes aos da dengue clássica mas, no terceiro ou quarto 

dias, começam a ocorrer sangramentos internos, a pressão sanguínea cai, 

os lábios ficam roxos, ocorrem dores abdominais e alternam-se períodos de 

letargia e de agitação. A dengue hemorrágica pode levar à morte. Contrai-se 

dengue pela picada de um mosquito portador do vírus, o Aedes aegypti ou o 

Aedes albopictus. Nenhuma dessas duas espécies é nativa das Américas, tendo 

sido introduzidas diversas vezes em nosso continente. O Aedes aegypti é o 

principal vetor da dengue no Brasil e o Aedes albopictus, na Ásia e nos EUA. 

Os mosquitos infectados podem transmitir o vírus à descendência pelos ovos. 

Não há tratamento específico para a dengue; combatem-se os sintomas com 

hidratação e antitérmicos, mas medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, 

como a aspirina, não devem ser utilizados, uma vez que essa substância pode 

aumentar as hemorragias. A doença pode ser controlada e eventualmente 

erradicada com eliminação dos mosquitos vetores. Uma medida é impedir o 

acesso do mosquito a qualquer tipo de água parada onde ele possa depositar 

seus ovos e suas larvas venham a desenvolver-se; devem-se cobrir caixas- 

-d’água e eliminar pneus, vasos e utensílios onde haja risco de acumular água 

da chuva, servindo de criadouro aos mosquitos transmissores.

Febre amarela

É causada por Flavivirus (arbovírus), um vírus envelopado com RNA de 

cadeia simples (1). O vírus infecta inicialmente células dos linfonodos, espa-

lhando-se em seguida pelo fígado, baço, rins e coração. No início da infecção 
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os sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas e, em seguida, 

náusea e vômito. Com a lesão do fígado, pigmentos biliares (bilirrubina) são 

liberados no sangue e se depositam na pele e nas membranas mucosas, levan-

do a pessoa a adquirir uma tonalidade amarelada (icterícia); daí o nome da 

doença. A febre amarela é uma doença ainda endêmica na América Central, 

nas regiões tropicais da América do Sul e na África. O vírus é transmitido 

por mosquitos Aedes aegypti contaminados; nas matas, outras espécies de 

mosquito transmitem a doença; os reservatórios naturais são macacos. Não 

há tratamento específico para a febre amarela. A vacinação, com forma ate-

nuada do vírus, confere uma imunidade efetiva com poucos efeitos adversos. 

A doença pode ser controlada e eventualmente erradicada pelo combate aos 

mosquitos vetores. Devem-se eliminar os criadouros de mosquitos, como foi 

mencionado no caso da dengue.

Mononucleose
É causada por Lymphocryptovirus (vírus Epstein-Barr), um vírus envelo-

pado com DNA de cadeia dupla. O vírus Epstein-Barr é um dos mais comuns, 

ocorrendo em todo o mundo. Nos países desenvolvidos, onde há estatísticas 

a respeito, cerca de 95% das pessoas com idade entre 35 e 40 anos já foram 

infectadas por esse vírus. Crianças tornam-se suscetíveis à infecção pelo ví-

rus assim que desaparece a proteção por anticorpos maternos presentes em 

seu sangue por ocasião do nascimento. Quando a pessoa se infecta durante a 

infância não ocorrem sintomas específicos e as indisposições causadas pelo 

vírus são confundidas com doenças infantis sem importância. Quando a in-

fecção ocorre na adolescência ou logo depois (cerca de 35% a 50% dos casos), 

ocorre a mononucleose, cujos sintomas são febre, dor de garganta e inchaço 

dos linfonodos. Problemas cardíacos e comprometimento do sistema nervoso 

ocorrem raramente e há pouquíssimos casos fatais. Após a infecção, o vírus 

permanece latente em células da garganta e do sangue pelo resto da vida; ele 

é reativado periodicamente, reproduzindo-se e liberando novos vírus que são 

detectados na saliva, mas nessas recorrências da infecção os sintomas não 

reaparecem. Em uns poucos portadores, o vírus parece ter algum papel no 

desenvolvimento de cânceres (linfoma de Burkitt e carcinoma nasofaríngeo), 

não sendo, no entanto, a única causa dessas doenças. A pessoa adquire o vírus 

por contato íntimo com a saliva de pessoas contaminadas, sendo praticamente 

impossível evitar a dispersão do vírus. Não há tratamento.

iV. doenças virais associadas ao sistema 
respiratório

Gripe
É causada por Influenzavirus, um vírus envelopado que contém oito mo-

léculas de RNA de cadeia simples (2). Os sintomas são calafrios, febre, dor de 

cabeça e dores musculares generalizadas. A recuperação costuma ocorrer em 

poucos dias, mas pessoas idosas e crianças, bem como as debilitadas por do-

enças crônicas, correm o risco de desenvolver pneumonia viral ou bacteriana, 

otites, sinusites, entre outras doenças. Essas complicações, dependendo da 

gravidade, podem causar até a morte da pessoa. A contaminação dá-se por 

meio de gotículas de saliva contendo o vírus, que penetra pelas vias respi-

ratórias. A droga antiviral amantadina parece reduzir significativamente os 

sintomas se administrada de modo apropriado. A vacinação de idosos tem 

sido bastante eficiente, reduzindo significativamente a taxa de mortes.
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Resfriado comum
Cerca de 50% dos resfriados são causados pelo Rhinovirus, um vírus não 

envelopado com RNA de cadeia simples (1). Entre 15% e 20% são causados por 

Coronavirus, um vírus envelopado de RNA com cadeia simples (1). Os demais 

casos devem-se a vírus diversos. Os vírus infectam células da mucosa nasal, 

produzindo sintomas como espirros, aumento de secreção das vias respirató-

rias e congestão nasal. A infecção pode facilmente espalhar-se da garganta para 

os seios nasais, as vias respiratórias inferiores e os ductos auditivos, causando 

laringite e otite. Adquire-se o vírus por contato direto com secreções nasais 

ou com ambientes contaminados; os vírus podem resistir durante horas em 

superfícies como telefones e outros utensílios, podendo contaminar as mãos e 

ser levados até as cavidades nasais. Não há tratamento. Deve-se evitar contato 

com pessoas apresentando sintomas da infecção.

Síndrome respiratória aguda grave ou SARS (do inglês, Severe Acute 

Respiratory Syndrome)

É causada por Coronavirus, um vírus envelopado com RNA de cadeia sim-

ples (1). A doença foi registrada pela primeira vez em fevereiro de 2003, na 

China, infectando de início 300 pessoas, das quais 5 morreram. Os sintomas 

são febre, tosse seca, dor de cabeça, dispneia (dificuldade em respirar) e, em 

alguns casos, diarreia. Embora relativamente leves na primeira semana, os 

sintomas costumam agravar-se em seguida. Os primeiros dados indicam que 

a infecção mata 13,2% dos afetados com menos de 60 anos e 43,3% das pessoas 

com mais de 60 anos. A origem do vírus parece ter sido a civeta (Paguma lar-

vata), um mamífero do tamanho aproximado de um gato, muito apreciado 

como quitute em certas regiões da China. Transmite-se de pessoa para pessoa 

pelo ar e também por objetos contaminados. Pode ser que se transmita tam-

bém pela ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes de doentes. 

Não há tratamento. Deve-se evitar contato com pessoas que apresentem os 

sintomas da infecção e os locais por elas frequentados.

V. doenças virais associadas ao sistema digestório

Caxumba (parotidite epidêmica)

É causada por Paramyxovirus, um vírus envelopado com RNA de cadeia 

simples (2). O vírus infecta, em geral, células das glândulas salivares paró-

tidas, causando inchaço em um ou em ambos os lados da porção superior 

do pescoço, acompanhado de febre e dor ao engolir. Entre 20% e 30% dos 

homens infectados após a puberdade apresentam inflamação dos testículos 

(orquite) que, em casos raros, provoca esterilidade. Pode raramente ocasionar 

inflamação dos ovários. A transmissão dá-se por meio de gotículas de saliva 

contendo os vírus, que penetram pelas vias respiratórias. Não há tratamento; 

deve-se evitar o contato com pessoas doentes e com objetos utilizados por 

elas. A imunização é feita por vacina aplicada na infância juntamente com as 

vacinas contra sarampo e rubéola, na forma da vacina tríplice viral.

Gastrenterite rotaviral

É causada por Rotavirus, um tipo de vírus não envelopado que contém 

11 moléculas de RNA de dupla cadeia no capsídio. Após um período de incu-

bação de dois ou três dias, surgem os sintomas: febre baixa, diarreia e vômito, 

que podem persistir por cinco a oito dias. A infecção pelo rotavírus é a causa 

mais comum de diarreia severa em crianças, sendo responsável por cerca 
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de 600 mil mortes por ano, no mundo. Contrai-se a doença pela ingestão de 

alimentos ou água contaminados por fezes contendo o vírus. A substituição 

do leite materno por mamadeira aumenta o risco de contaminação, princi-

palmente em populações carentes de saneamento básico. Não há forma de 

combater a infecção; o único tratamento é a reidratação oral dos pacientes e, 

em casos graves, a reidratação intravenosa.

Hepatites A e E

São causadas pelos vírus Hepatitis A (HAV) e Hepatitis E (HEV), respectiva-

mente, dois vírus não envelopados com RNA de cadeia simples (1). Esses vírus 

multiplicam-se inicialmente nas células do epitélio do intestino e, em seguida, 

espalham-se pelos rins, baço e fígado, cuja inflamação caracteriza a doença. 

Os sintomas são, em geral, subclínicos, ou seja, passam despercebidos. Nos 

casos severos ocorrem febre, dor de cabeça, indisposição e icterícia, devido à 

ruptura de células hepáticas e à liberação de bilirrubina, que se deposita na 

pele e nas membranas mucosas. As hepatites A e E não causam doença crônica 

do fígado como as outras hepatites virais (B, C e D). A contaminação dá-se 

por ingestão de alimentos e água contaminados com fezes de portadores do 

vírus. Não há tratamento, mas logo será comercializada uma vacina contra 

hepatite A, que confere proteção apenas temporária. Deve-se evitar o contato 

com pessoas doentes. Tratamento de água e outras medidas de saneamento 

básico podem conter a disseminação do vírus.

Hepatite B

É causada por Hepadnavirus, um vírus de DNA de cadeia dupla, envelo-

pado. O DNA viral não se duplica diretamente; em sua replicação, é utilizada 

a enzima transcriptase reversa, produzindo o DNA dos novos vírus a partir 

de RNA mensageiro. Os sinais clínicos da infecção variam muito, mas cerca 

de metade dos casos são assintomáticos. Os sintomas, quando ocorrem, 

são: perda de apetite, febre baixa e dores nas juntas; posteriormente, pode 

ocorrer icterícia. O vírus pode causar hepatite crônica e câncer de fígado. 

A transmissão dá-se por transfusão de sangue ou contato com fluidos cor-

porais (saliva, leite e sêmen) contaminados. Não há tratamento, mas como 

prevenção pode-se utilizar uma vacina produzida por engenharia genética. 

Dentre as medidas preventivas destacam-se: o uso de camisinha nas relações 

sexuais; o não compartilhamento de objetos como lâminas de barbear, escovas 

de dente e seringas; a utilização de agulhas de tatuagem e de equipamentos 

de piercing adequadamente esterilizados; a utilização somente de sangue 

devidamente testado para transfusões.

Hepatite C

É causada pelo vírus Hepatitis C (HCV), um vírus envelopado com RNA 

de cadeia simples (1). Os sintomas são leves ou subclínicos; 50% dos casos, 

porém, evoluem para hepatite crônica. A transmissão dá-se por transfusão de 

sangue contaminado; durante relações sexuais quando há contato sanguíneo 

entre os parceiros; de mãe contaminada para o feto por meio de hemorragias 

placentárias. Muitos casos crônicos respondem ao tratamento com interferon 

alfa, mas são frequentes as recaídas.

Hepatite D

É causada pelo vírus da hepatite D, conhecido também como vírus delta 

(HDV). Esse é um vírus que não consegue produzir envoltório proteico e, por 
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isso, está sempre associado ao vírus da hepatite B (HBV), utilizando o capsí-

dio deste para sair da célula hospedeira e infectar outras células. Alguns o 

consideram um viroide e não um vírus. O HDV já foi detectado em diversas 

partes do mundo, sendo endêmico na região da Amazônia. A pessoa nunca 

é infectada apenas pelo HDV, adquirindo esse vírus juntamente com o HBV 

ou se já estiver contaminada por ele. Os sintomas são os da hepatite B. Não 

há tratamento e as medidas preventivas são as mesmas que se utilizam para 

a hepatite B.

Vi. doenças virais associadas ao sistema genital

Condiloma acuminado (crista de galo ou verruga genital)

É uma DST (doença sexualmente transmissível) causada por Papillomavi-

rus, um vírus não envelopado com DNA de cadeia dupla, também conhecido 

como HPV. O vírus infecta células dos órgãos genitais, provocando lesões 

papilares (verrugas) na glande, prepúcio e meato uretral, no homem, e na 

vulva, períneo, vagina e colo do útero, na mulher. A lesão pode ser muito 

pequena, de difícil visualização a olho nu; na maioria das vezes, a infecção é 

assintomática. Pode levar ao desenvolvimento de câncer no colo do útero, na 

vulva e, mais raramente, no pênis e no ânus. Adquire-se o vírus por contato 

sexual íntimo (vaginal, anal e oral); mesmo não ocorrendo penetração vaginal 

ou anal, o vírus pode ser transmitido. Eventualmente, uma criança pode ser 

infectada pela mãe doente durante o parto. Pode ocorrer também, embora 

mais raramente, contaminação por outras vias que não a sexual: banheiros, 

saunas, instrumental ginecológico, uso comum de roupas íntimas etc. Não há 

tratamento que elimine o vírus; as verrugas, ou condilomas, são removidas 

cirurgicamente. Deve-se evitar contato íntimo, principalmente o sexual, com 

pessoas portadoras do vírus.

Herpes simples genital

O agente causativo é o Herpes simplex tipo 2 (HSV-2), um vírus envelopado 

com DNA de cadeia dupla. As lesões aparecem após um período de incubação 

de uma semana ou menos e causam a sensação de uma queimadura; a micção 

é dolorosa e caminhar é desconfortável. O DNA viral permanece em estado 

latente no gânglio sacral próximo à base da espinha e as recorrências são 

bastante variáveis, sendo muito frequentes em alguns portadores e raras em 

outros. As recorrências são desencadeadas por diversos fatores, como estresse 

emocional, menstruação e febre. A infecção ocorre, em geral, na relação sexual 

com portador; por isso, deve-se evitar contato íntimo com pessoas durante as 

recorrências da infecção. As ulcerações na pele secretam um fluido contagioso; 

o uso de camisinha nessa fase da infecção oferece pouca proteção, pois, na 

mulher, as lesões ocorrem geralmente na genitália externa e, nos homens, 

na base do pênis. Pomadas contendo inibidores da síntese de DNA viral podem 

aliviar os sintomas.
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