


Vírus é ser vivo?? 



Classificação dos 
Seres vivos 

 

• 5 grandes grupos ou Reinos 

 

Reino Monera (bactérias e arqueas) 

Reino Protista (protozoários e algas) 

Reino Fungi (fungos) 

Reino Vegetal (plantas) 

Reino Animal (animais) 



Principais características dos 
seres vivos 

• Possuem organização celular 

Células > Tecidos > Órgãos > Sistemas > Organismo 

• Necessitam de alimento para sobreviver 

 

• Nascem, desenvolvem-se e morrem >>> Reprodução!! 

 

• Possuem metabolismo próprio 

 

• Reagem a estímulos do ambiente 



Vírus 



Vírus 
• Cientista francês: Louis Pasteur (1822 – 1895)  

 

                     Microscópicos (menores que as bactérias!!) 

 

• Características gerais: 

 

1. Não possuem organização celular 

2. Não possuem metabolismo próprio 

3. Reproduzem-se somente dentro de células vivas 

 



Características gerais dos vírus 

1. Não possuem organização celular  

 

- Membrana plasmática 

- Citoplasma 

- Organelas 

- Núcleo e envoltório nuclear                                     

 

 

Cápsula de proteínas que abriga o material genético 
(RNA ou DNA) 

Não possuem! 









Características gerais dos vírus 

2. Não possuem metabolismo próprio 

 

- Não existem reações químicas como numa 
célula comum 

- Não vivem fora de uma célula-hospedeira 

- São inertes 

- Podem até formar cristais, como os minerais 



Características gerais dos vírus 

3. Reproduzem-se somente dentro de células vivas 

 

- São parasitas intracelulares obrigatórios! 
(plantas, animais, bactérias) 

 

 

- Se reproduzem às custas do material genético 
das células vivas 

  



Como os vírus se 
reproduzem??? 







Sistema Imunológico 

Vírus, bactérias, fungos… penetram no corpo pela 
água, ar, ferimentos, alimentos contaminados… 

 

É o sistema de defesa do nosso corpo 

 

   Anticorpos e células de defesa! 
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O que fortalece o sistema 
imunológico? 



Prevenindo contra 
doenças… 

 • Vacinas: previnem doenças 

 

• Soros: curam certas doenças 

 Antirrábico 

 Antitetânica 

 Antiofídico 

Vacina ≠ Soro 



As principais viroses humanas… 

• AIDS 

• Dengue 

• Febre Amarela 

• Gripe 

• Poliomielite 

• Sarampo 

 

• Raiva 

• Rubéola 

• Catapora  

• Herpes  

• Hepatite Viral 

• Caxumba 
 



  AIDS 

 

• Vírus: HIV (causador da AIDS) 

– Ataca as células de defesa do corpo 

 

• Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) 

– Doença que ataca o sistema imunológico 

 

• Ser portador do HIV ≠ ter AIDS 





Dengue 
Transmitida pelo mosquito: 

Aedes aegypti  
(mesmo da febre amarela) 

Prevenção → Combate aos 
mosquitos trasmissores! 



Combate ao Aedes Aegypti 





 











 





Sintomas 



Febre Amarela 

• Mesmo transmissor  e mesmo  

combate da dengue 

 

• Sintomas: febre alta, calafrios, dores de 
cabeça e musculares, prostração, sede 
intensa, dor de estômago, náuseas e vômitos 

 

• Campanhas de vacinação 





Gripe 

• Vírus: Influenza 

• Sintomas: 

– aparecimento repentino de febre 

– dores musculares 

– calafrios e fadiga 

– congestão nasal  

– Tosse 

• Recuperação completa por volta de uma 
semana. 

• Pode evoluir para pneumonia e até matar  





Poliomielite 

• Transmitida por gotículas de saliva e secreções 
respiratórias ou por alimentos e         
objetos contaminados. 

 

• O vírus pode atingir o          
sistema nervoso e         
provocar paralisia no           
sistema locomotor. 





Sarampo 

• Mais grave das doenças comuns da infância 

• Transmissão: pelo ar 

• Sintomas: febre muito alta, tosse intensa, 
coriza e placas ásperas e      
avermelhadas na pele 

• Tratamento para diminuir os     
sintomas 

• Vacinação extremamente eficaz 



   

• Infecção de glândulas salivares 

• Transmissão: contato direto, gotículas aéreas, 
objetos contaminados 

• Quadro típico: aumento de uma ou das duas 
glândulas parótidas, mas pode atingir outros 
órgãos (testículos, ovários, pâncreas, cérebro) 

• Vacina eficaz 



 
 Rubéola 

• Febre, manchas na pele (aprox. 3 dias) e 
aumento de gânglios linfáticos (“ínguas”)  

• Potencialmente grave quando atinge mulheres 
grávidas 

• Transmissão: gotículas de secreção nasal, mãe 
para filho (gestantes). 

• Prevenção: Vacina! 

 



Raiva 

• Causa aumento da agressividade do doente, 
perda do medo, lesões ao sistema nervoso, 
convulsões, hidrofobia → alto índice de 
mortalidade 

• Transmissão: saliva do animal       
contaminado (domésticos ou            
selvagens) 

• Prevenção: vacinação de animais 



  Doenças Virais 
• Transmissão: vetores, contato    

direto, partículas aéreas e     
objetos/alimentos contaminados 

• Tratamento: variável 

– Normalmente cuida-se apenas dos sintomas 

• Prevenção: combate ao vetor e vacinação 

• Sintomas: inúmeras viroses apresentam 
sintomas em comum → dificuldade de 
diagnóstico 




